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DEN HEKTISKA planteringssäsongen börjar lida mot sitt 
slut. I år har den präglats av det sällsynt varma och torra 
vädret. Detta har väckt oro över markbränder och plan-
tornas överlevnad. I maj tände gnistor från skogsmaski-
ner flera mindre markbränder. Maskinförare och arbets-
ledare har varit tvungna att noga följa med att gnistor in-
te antänder markberedda objekt. Den stora skogsbranden 
i Västmanland, i Sverige, finns ännu i färskt minne.  Den 
fick sin start under liknande omständigheter.

Under sommaren är det på sin plats att inventera de 
ytor som planterats. På de torraste växtplatserna är risken 
för plantdödlighet störst. Den korrekta planteringspunk-
tens och det rätta planteringsdjupets betydelse, samt vik-
ten av att frysta plantor förvaras och tinas på rätt sätt 
framhävs i dessa förhållanden. 

Arbetet inom skogsbruket präglas i stor utsträckning 
av naturen och årstiderna. Utmaningarna under den hek-
tiska planteringssäsongen är bara en av dem som Fin-
lands skogsfackmän, skogsarbetare och maskinförare 
möter under året. Alla skogsvårdsåtgärder kräver plane-

ring, val av tidpunkt och en övervägning av åtgärdens in-
verkan på miljövärden med mera. Utöver detta tillkom-
mer även lagar, förordningars och certifieringars krav på 
åtgärdernas genomförande. Den tid som finns tillgänglig 
för planering och fältarbete är i dagens läge mycket be-
gränsad, samtidigt som vi får indikationer på att den fin-
ska skogsindustrins virkesbehov ökar. 

Speciellt för nyutexaminerade skogsfackmän, skogsar-
betare och maskinförare kan ingången till arbetslivet bli 
en rejäl utmaning. Trots att man fullgjort en utbildning 
är man inte fullärd. Vår bransch är i ständig förändring, 
vilket kräver att vi hela tiden utvecklas och förnyar vå-
ra arbetssätt. Vi kan redan nu se att vattenvården, i sam-
band med avverkning och dikesrensning, kommer att lyf-
tas fram under kommande år. Liknande tendenser går att 
se bland annat i vårt västra grannland. 
För våra blivande skogsfackmän, skogsarbetare och ma-
skinförare, är det viktigt att de under studietiden erbjuds 
en mångsidig praktik. På det sättet får de en god insikt i 
arbetet redan innan de utexamineras. •

Viktigt att planera

ledaren

ROBERT LINDHOLM
STYRELSEMEDLEM I FÖRENINGEN

FÖR SKOGSKULTUR
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Kalhyggesfritt skogsbruk, skötsel av olik-
åldriga bestånd, bioekonomi, trähusbyg-
gande och allmän skogsvård behandlades 
på årets sommarexkursion.

Sommarvädret lyste med sin frånva-
ro under två blåsiga dagar i början av ju-
ni, då närmare 100 skogsägare och skogs-
fackmän och -kvinnor samlades till Skogs-
kulturs sommarexkursion. Sorlet var ivrigt 
och återseendets glädje stor när exkursi-
onen inleddes med ett glas bubbel ute i 
skogen.

– Sommarexkursionen är ett bra sätt att 
återknyta kontakten till gamla studiekam-
rater och tidigare kollegor. Dessutom får 
man aktuell information om branschen, 
hördes flera deltagare konstatera.

Årets mål var Lovisa med omnejd i Öst-
nyland. Dag ett tillbringades till en del ute 
i Lappträsk, vid Naturresursinstitutets pro-
vytor med olikåldrig skog. Specialforskare 
Sauli Valkonen från Naturresursinstitutet 
berättade om försöksytorna.

– Vi har kunnat konstatera att virkes-
kvaliteten i olikåldriga skogar varierar mer 
än i likåldriga bestånd. Däremot är slutav-
verkningarna någorlunda jämförbara i bå-
da varianterna, sade han.

INTRESSERAD PUBLIK
Publiken var engagerad och frågvis och 
också ganska kritisk när flera deltagare 
ifrågasatte den ekonomiska nyttan med 
olikåldriga skogar. Valkonen påpekade 
att Naturresursinstitutets provytor inte 
ska generera vinst, utan nyttiga forsk-
ningsresultat som kan hjälpa oss att skö-
ta våra skogar ännu ändamålsenligare. 

Bland annat rotröteriskerna gav upp-
hov till frågor.

– Här på vårt försöksområde finns det 
rotröta sedan gammalt, och den får vi in-
te bort, men om man har ett område utan 
rotröta kan man undvika angrepp genom 
att enbart avverka under vinterhalvåret då 
marken är frusen. För att få hållbarhet på 

Sommarexkursion i österled
Rotröta i olikåldriga granskogar kan 
undvikas om man avverkar endast 
under vintermånaderna och därige-
nom undviker körskador, enligt Na-
turresursinstitutets	specialforskare.	

lång sikt är det nödvändigt med kontinu-
erlig förnyelse och det bör finnas under-
växt i reserv, konstaterade Valkonen.

Skogsvårdsexpert Annikka Selander 
berättade att av alla de avverkningsanmäl-
ningar som kom in till Finlands skogscen-
tral ifjol, gällde endast 1,6 procent plock-
huggningar, medan årets statistik ser helt 
annorlunda ut.

– Hittills i år är andelen plockhuggning-
ar redan uppe i över 3 procent av avverk-
ningsanmälningarna. Det beror på att det 
blev stora storm- och snöskador i vint-
ras, speciellt utsatt var bland annat Ka-
janaland.

Tapio Oy:s expert på skogsresurser 
Henry Schneider berättade att arbetet 
med att uppdatera Tapios skogsvårdsre-
kommendationer pågår kontinuerligt.

– De kommer att moderniseras till såväl 
innehåll som format.

TRÄBYGGANDE OCH BIOEKONOMI
Lappträsk kommun berättade om sin ak-
tiva bioekonomistrategi och under efter-
middagen bekantade sig deltagarna med 

trähusbyggande när lektor Mats Lindholm 
från yrkeshögskolan Novia i Raseborg be-
rättade om trähus som en växande trend 
inom bioekonomin. Därefter fick deltagar-
na se en aspekt av trähusbyggande i prak-
tiken, då de bjöds på en rundvandring på 
företaget Timberpoint Oy i Valkom. Tim-
berpoint tillverkar bland annat korslimma-
de träelement och massivträelement. 

En munter middag avnjöts på den vack-
ra restaurangen Lovisa Kapellet.

Dag två inleddes på Forsby gårds mar-
ker i Rönnäs, där deltagarna bland annat 
fick höra Oy Forsby gård Abs skogschef 
Jan-Anders Winqvist berätta om gårdens 
versamhet. Projektchef Lauri Saaristo från 
Tapio Oy och Skogscentralens experter 
Sanna Kotiharju och Annikka Selander in-
formerade om bland annat generell natur-
hänsyn och skogsbrukets miljöstöd. 

Skogskulturs sommarexkursion ordnas 
vartannat år, av Föreningen för Skogskul-
tur r.f., Finlands skogscentral och skogs-
vårdsföreningen Södra skogsreviret. •

TEXT OCH FOTO: ÅSA NYMAN

Specialforskare Sauli Valkonen berättade om Naturresursinstitutets provytor med 
olikåldrig skog i Lappträsk. 
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Skogsintresse 
gav stipendium
 

Föreningen för Skogskultur r.f. har 
beviljat stipendier åt två nyut-

examinerade i vår, en från Yrkeshög-
skolan Novia och en från Yrkesaka-
demin i Österbotten.

Skogsmaskinföraren Sofie Berg, 
YA och skogsbruksingenjören Jas-
mine Winqvist, Novia fick 300 euro 
var. 

Stipendierna utdelades på förslag 
av skolorna till studerande som 
visat ett speciellt stort intresse för 
skogsskötsel och som har studerat 
flitigt och målmedvetet. •

Maj månads rekordvärme och torka 
gynnade granbarkborrens svärm-

ning, och på vissa observationsplatser 
har epidemigränsen redan nåtts. Avgö-
rande är den kommande väderleken och 
tillgången på lämpliga förökningsplatser. 
Barkborren förökar sig i obarkat virke 
och därför är det synnerligen viktigt att 
virket körs bort från skogen innan den 
nya generationen kläcks.

Granbarkborren är den insekt som 
gör mest skada i våra granskogar. På 
hösten gräver barkborren ner sig för att 
övervintra i markens förna  där den är 
skyddad mot vinterkölden. Den svärmar 
när temperaturen överskrider 18 grader 
i maj-juni och söker då lämpligt mate-
rial att föröka sig i. Bäst är vindfällen, 
obarkat färskt virke och försvagade träd i 
solvarma lägen. Hanen gör en parnings-
kammare och honorna gräver sedan mo-
dergångar i basten. 

Det gäller att hålla ett öga på äldre 
granskogar. Kådflöde och kanelbruna hö-
gar av borrmjöl på stammen är de första 
tecknen på att barkborrar har angripit 
granen. Den nya generationen kläcks 
ungefär sex veckor efter svärmningen.

Det är viktigt att ta tillvara virket och 
köra bort det från skogen före riskda-
tum. Lagen om bekämpning av skogs-

Årets barkborreskador ännu ett frågetecken

skador förutsätter att obarkat virke körs 
bort från skogen senast den 15 juli på 
sydkusten och den 24 juli i Österbotten. 
I år, när svärmningen började tidigt, är 
dessa datum ohjälpligt för sena.   

När barkborrestammen är liten an-
griper stammen enstaka vindfällen och 
träd som försvagats av solen vid hyg-
geskanter. Granen försöker stöta bort 
barkborren genom att utsöndra kåda. 
En vital gran med vattenhushållnin-
gen i skick kan försvara sig rätt bra mot 
mindre angrepp. Men när stammen är 
hög blir angreppet för stort och då dör 

även växande granar. Efter stormfäll-
ningar eller svår torka kan skadorna bli 
omfattande.

Det viktigaste du kan göra för att 
undvika skador av granbarkborren är 
att ta hand om färska vindfällda gra-
nar. Största spridningsrisken utgör de 
vindfällen som ligger i hyggeskanter och 
gläntor. Om det inte går att köra bort 
vindfällena kan man barka dem. •

ANNIKKA SELANDER
EXPERT PÅ SKOGSVÅRD
FINLANDS SKOGSCENTRAL
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Nu är det dags att föreslå mottaga-
re till årets Träpris, Puupalkinto 

2018.
Priset delas årligen ut till en byggnad, 

inredning eller konstruktion, som repre-
senterar högklassig finländsk träarkitek-
tur, eller där man har använt trä på ett 
innovativt sätt.

Objekten, som föreslås, måste bli 

Föreslå träpristagare
klara före slutet av juli och förslagen 
ska sändas till Puuinfo Oy före slutet av 
augusti.

Puupalkinto-priset delas ut på Träda-
gen, som hålls i Helsingfors Mässcent-
rum i början av november. Trädagen 
ordnas av Puuinfo Oy, som ägs av bland 
andra MTK, skogsindustrin och sågin-
dustrin. •

Skogforsk tipsar om praktiskt skogsbruk och  skogsbruksforskning:
https://www.skogforsk.se/
kunskap/kunskapsbanken/
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Den exceptionellt varma och torra våren har orsakat många mark- och 
skogsbränder på olika håll i landet. Brandövervakningsflygningarna har 

också kommit i gång ovanligt tidigt och kostnaderna för flygningarna har skjutit 
i höjden.

I slutet av maj hade den halva miljon euro som avsatts för sommarens flyg-
ningar redan använts och ytterligare en halv miljon har skjutits till. Pengarna 
kommer från Inrikesministeriets budget.

Om det visar sig behövas ytterligare finansiering i sommar är det inrikesmi-
nister Kai Mykkänen som fattar beslut i frågan.

Pengarna går till Norra Finlands regionförvaltningsverk, som är den myn-
dighet som koordinerar brandövervakningsflygen i hela landet. En flygning 
brukar vara ungefär två-tre timmar lång och flygs enligt koordinater uppgjorda 
på förhand. 

Som mest kan det bara under en dag gå åt 50 000 euro till flygningarna runt 
om i landet. När det råder förhöjd varning för skogsbrand flygs rutterna två 
gånger per dag. När indexet överstiger 4,3 för tredje dagen i följd, flyger brand-
övervakarna en gång per dag. Så fort indexet stiger över 4,5 lyfter de ome-
delbart och om indexet går upp över 5 flyger de två gånger per dag. I maj låg 
indexet länge på och över 5. Det högsta möjliga indexet är 6. •

Brandövervaknings-
flygen slukar pengar

År 2017 uppgick förbrukningen av fasta träbränslen i värme- 
och kraftverk till totalt 19,9 miljoner kubikmeter fast mått, 

eller 38,4 terawattimmar, vilket var mer än någonsin tidigare. 
Ökningen jämfört med föregående år var 2 procent, uppger 
Naturresursinstitutet.

Ökningen berodde på den ökade användningen av biprodukter 
och träavfall från skogsindustrin. Totalt brändes ifjol 11,7 miljoner 
kubikmeter olika biprodukter från skogsindustrin, hela 6 procent 
mer än året innan. Även det var ett nytt rekord.

Bark var den mest använda biprodukten, hela 7,7 miljoner 
kubikmeter brändes. Förbrukningen av olika slags spån ökade, 
liksom användningen av skogsindustrins avfallsflis och träpellets 
och -briketter. 

Däremot minskade användningen av skogsflis och åter-
vinningsträ något jämfört med år 2016. Skogsflisen var ändå 
det näst viktigaste trädbränslet efter bark. 

Förbrukningen av fasta träbränslen var störst i landskapen 
Södra Karelen och Mellersta Finland. Förbränningen av 
biprodukter och träavfall från skogsindustrin var störst i 
Södra Karelen. Mest skogsflis brändes i Nyland. •

Rekordstor 
träenergi-
användning 

En annons i Skogsbruket 
bokar du lätt genom att 
kontakta 
Janne Norrback
tfn 045 1109 182
janne.norrback@gmail.com

Skogsbruket deltog i en simulerad brandövervakningsflyg-
ning utanför Helsingfors sommaren 2016, den finns refererad i 

nummer 8/2016.
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– Det har blivit lättare att finna praktik-
platser för varje år. I år hade vi till och 
med flera platser till förfogande än vad 
vi har studerande, berättar Johnny Sved 
som koordinerar praktiken för skogsbruks-
ingenjörsutbildningen vid Yrkeshögskolan 
Novia i Raseborg. 

Under den värsta lågkonjunkturen 
fanns det år då det var svårt att hitta re-
levanta praktikplatser för alla studeran-
de. Men som grädde på moset har ar-
betsgivarna i år dessutom  erbjudit precis 
rätt sorts arbetsuppgifter för de blivande 
skogsbruksingenjörerna. 

Det allmänna ekonomiska uppsvinget 

Det	är	bra	flyt	inom	skogsbranschen	just	nu.	År	av	intensiv	forskning	och	
investeringar	ger	nu	positiva	kringeffekter.	Det	ser	ut	att	finnas	arbete		för	
nyutexaminerade	skogsbruksingenjörer	under	många	år	framöver.	

Det	ser	ljust	ut	på	arbetsfronten
inom branschen är troligtvis den främsta 
förklaringen till det ljusa läget på arbets-
marknaden. I synnerhet virkesanskaffarna 
har varit på hugget med att erbjuda prak-
tikplatser, en trend som man såg redan un-
der förra våren. Men också åldersstruktu-
ren bland branschfolket bidrar till en ökad 
efterfrågan på arbetskraft. 

– Speciellt i Österbotten närmar sig 
många i branschen pensionsålder, konsta-
terar lektor Britt-Mari Fagerström.

ETT SERVICEYRKE
Skogsbruksingenjörsutbildningen omfat-
tar tre praktikperioder. Under den första 

får studerandena gå ut i fält för att arbe-
ta konkret, till exempel röja och plantera. 
De två andra praktikperioderna är vigda åt 
att få in en fot i branschen, att se hur oli-
ka organisationer fungerar. Det kan hand-
la om allt från att granska kvaliteten på ut-
förda gallringar till att följa upp hur plant-
bestånd lyckats.

– Under den tredje perioden brukar stu-
derandena få mera ansvar och även skö-
ta kundkontakter. Kundkontakterna är en 
viktig del av arbetet, det är ett serviceyrke 
vi utbildar folk till, berättar Sved.

– De som klarar av att utnyttja prak-
tikperioderna genom att vara pigga, gla-
da och aktiva, har ofta haft det lättare 
då de som nyutexaminerade ska bör-
ja söka jobb. I vissa fall har praktiken 
lett till en tidsbunden anställning, säger 
Fagerström.

Jami Pirttimäki var den första i sin års-
kurs att bli klar skogsbruksingenjör.
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Jami Pirttimäki, 23 år och hemma från 
Lappfjärd, lämnade in sitt slutarbete vid 
påsk och var därmed den första i sin års-
kurs att slutföra sina studier till skogs-
bruksingenjör. I maj i fjol påbörjade han 
sin tredje och sista praktikperiod, men re-
dan en månad senare började han sitt för-
sta ordinarie arbete vid Skogsvårdsfören-
ingen Österbotten.

– Jag sände in en ansökan på prov och 
det lyckades, konstaterar Pirttimäki.

Arbetsplatsen var bekant från tidiga-
re, eftersom Pirttimäki utförde sin andra 
praktikperiod vid Skogsvårdsföreningen 
Österbotten.  Det sista studieåret har han 
till största delen genomfört på distans vid 
sidan av arbetet. Han konstaterar att det 
är bra med en formell utbildning, men att 
man lär sig uppgifterna via arbetet.

– Hittills har jag trivts bra. Man får rö-
ra sig mycket i skogen och se nya områ-
den. Jag tycker också om att lära känna 
nya människor, säger Pirttimäki.

Jobb innan avklarade studier
BEREDD ATT VARA FLEXIBEL
Tommy Åman, 26 år, från Korsholm är 
nästan klar med sitt slutarbete då tidning-
en Skogsbruket träffar honom. Han följer 
aktivt läget med på arbetsmarknaden och 
har också svarat på några jobbannonser. 

– Jag hoppas på ett arbete som skogs-
expert eller uppköpare. Men jag har ingen 
första preferens, jag är beredd att ta emot 
vad som står till buds. 

Han har börjat med att söka arbete på de 
orter där han helst skulle bo, men nappar 
det inte är han öppen för andra alternativ.

– Jag utesluter exempelvis inte en flytt 
till Sverige. Där finns minst lika många le-
diga jobb inom skogsbranschen som här 
hemma i Finland, säger Åman.

På det hela taget ser han med tillförsikt 
på framtiden.

– Just nu finns en stor efterfrågan på 
virke och nya fabriker byggs. Med det 
kommer nog också jobben. •
MBL
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Det	ser	ljust	ut	på	arbetsfronten

FO
TO

: M
IA

 B
ER

G
-L

U
N

D
Q

VI
ST

MÅSTA VARA MOBIL
Då det är dags att börja söka det första 
arbetet är skogsvårdsföreningarna starka 
kandidater bland arbetsgivarna, likaså de 
stora virkesuppköparna. Sved konstaterar 
att en del trots allt föredrar att börja med 
något lite mindre ansvarstyngt än virkes-
handel; det är stora stövlar att kliva i di-
rekt från skolbänken.

– De allra flesta får jobb inom bran-
schen, men det är viktigt att vara flexi-
bel. Man får kanske inte genast ett arbete 
på hemorten. Man föreställer sig att ung-
domarna ska vara mobila, men ibland blir 
jag lite förvånad över att de är så pass sta-
tionära, funderar Sved.

Tvåspråkigheten är ett trumfkort då 
man söker jobb. Speciellt längs kusten vill 
arbetsgivarna ha tvåspråkig arbetskraft. 
Fagerström berättar att de från dag ett be-

tonar vikten av språkkunskaper för sina 
studerande. Enbart svenska räcker inte, då 
den interna kommunikationen på företa-
gen i regel sker på finska.

– De som behärskar båda språken 
rycks in på arbetsmarknaden, säger Britt-
Mari Fagerström.

SPÄNNANDE TIDER
Både Fagerström och Sved ser med stor 
optimism på framtiden. 

– Det är en otrolig drive i branschen 
just nu. De många investeringar som 
gjorts under senare år har gett resultat och 
borgar för att det kommer att finnas arbe-
te i branschen, säger Sved.

Cirka tjugofem procent av de finska 
skogsägarna har varit inaktiva under de 
senaste tjugo åren. Om dessa aktivera-
des, skulle ytterligare arbetstillfällen ska-

pas. Detta sker troligtvis då en yngre ge-
neration tar över skogen. Medelåldern på 
de finska skogsägarna är i dag 62 år. I 
det skedet av livet har man ofta en sta-
bil ekonomi, det finns inga starka inci-
tament för att dryga ut kassan med av-
verkningar.

– Det som fascinerar mig är alla nya cel-
lulosabaserade produkter som är på väg 
ut på marknaden. Jag tror att det nästan 
kommer att bli slagsmål om klenvirket, sä-
ger Fagerström.

Cellulosan kan i dag ersätta många av 
de produkter som framställts av olja, även 
om priset ännu inte är konkurrenskraftigt. 

– Det händer mycket just nu, det 
är spännande tider att följa, avrundar 
Fagerström. •

TEXT: MIA BERG-LUNDQVIST

Tommy Åman är snart klar med sina studier då tidningen 
Skogsbruket träffar honom.
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Läsåret går mot sitt slut, men trots det är 
en handfull blivande skogsmaskinförare 
vid Yrkesakademin i Österbotten (YA) utei 
skogen och arbetar för fullt. På agendan 
står att iståndsätta en skogsbilväg med 
grävmaskin. 

– Det här är en orsak till att jag valde att 
utbilda mig till skogsmaskinförare. Vi lär 
oss inte enbart att hantera olika skogsma-
skiner utan också att köra lastbil och ar-
beta med grävmaskiner. Det är en myck-
et bred och bra utbildning för mig som 
är intresserad av maskiner, säger Joakim 
Hästö, som i början av juni avslutade sina 
studier med en grundexamen inom skogs-
branschen, skogsmaskinförare.

Det stora maskinintresset bidrog till att 
han efter grundskolan valde att söka in till 
skogsutbildningarna vid YA. En annan or-
sak var att hans morbror har ett skogsma-
skinsföretag.

– Jag har alltid kollat in hans maski-

Skogsutbildningarna vid YA lockar många studerande
Skogsutbildningarna	vid	Yrkesakademin	i	Österbotten	lockar	många	sökande.	
En	orsak	är	de	goda	möjligheterna	att	få	arbete	efter	examen.	Statistiken	vi-
sar	att	de	flesta	hittar	jobb	och	att	behovet	av	arbetskraft	bara	ökar	i	framti-
den.

ner och varit ute med honom i skogen fle-
ra gånger. Han är också jordbrukare, men 
valet av utbildning för mig föll till slut på 
skogsbruk. En orsak till det är att möjlig-
heterna att få arbete efter examen är stora. 
Det är sannolikt att jag börjar arbeta med 
min morbror om några år, förklarar Hästö. 

STORT MASKININTRESSE
Intresse för maskiner och skog var ock-
så det som lockade klasskompisen Linus 
Hansen, 19, att börja studera till skogs-
maskinförare. 

– Jag har alltid varit intresserad av 
skog, orientering och jakt. Min familj äger 
skog och jag har länge varit med i skogs-
bruket. Via jordbruket har jag fått ett ma-
skinintresse, så valet av studieinriktning 
var ganska lätt för mig, säger Hansen. 

På frågan hur det ser ut med arbete be-
höver han inte fundera länge. 

– Jag arbetar redan nu för en skogsma-

skinsentreprenör och efter militären har 
jag troligen jobb så det räcker. Att hitta 
jobb med den här utbildningen verkar in-
te vara svårt, säger han. 

Förutom skogsmaskinförare erbjuds 
också en inriktning som skogsarbetare el-
ler serviceproducent med fokus på manu-
ella skogsarbeten. 

– Alla 14 som utexamineras nu blir 
skogsmaskinförare. Men intresset för ma-
nuella arbeten ökar, och det finns alltid de 
som inte vill ha stillasittande jobb. Löner-
na för skogsarbetare är också konkurrens-
kraftiga, så jag tror att fler kommer att väl-
ja den inriktningen under de kommande 
åren, säger Henrik Östman, lärare på na-
turbrukslinjen vid YA. 

HITTAR ARBETE
Situationen på arbetsmarknaden verkar 
vara påfallande bra inom skogsbranschen. 
Det visar också en avhandling som Per-
nilla Kvist, utbildningsplanerare vid YA, 
som bäst slutför. Hela 81 procent av dem 
som utexaminerats från YA:s skogsutbild-
ning mellan åren 2009 och 2016 har, en-
ligt en enkät, som första jobb haft någon 
typ av arbete inom skogsbranschen efter 
examen.

 – Alla jobbar inte som skogsmaskin-
förare. Merparten arbetar inom familjens 
eget skogsbruk eller på en förälders före-
tag inom skogsbranschen. Sextio procent 
av dem, som meddelade att de inte job-
bade inom skogsbranschen, svarade att 
de börjat arbeta inom jordbyggnads- eller 
transportbranschen, vilket faller sig gan-
ska naturligt, eftersom många väljer att ta 
in arbete med grävmaskin i studierna och 
så har de möjlighet att ta lastbilskörkort 
och få grundläggande yrkeskompetens in-
om transportbranschen, säger Kvist.

Endast 5 procent av respondenterna 
svarade att de är arbetslösa. 

– Prognoserna fram till 2020 visar att 
det kommer att behövas mycket yrkesfolk, 
både skogsmaskinförare och inom logis-
tikkedjan. Så det ser bra ut för de som ut-
bildar sig inom den här branschen, kon-
staterar Kvist. 

I våras utexaminerades 14 skogsma-

Studerandena vid YA:s skogsutbildning får inte enbart kompetens i att köra skogsma-
skiner. De får också lära sig att köra lastbil och grävmaskin. Många som utexamine-
ras arbetar efter studierna som grävmaskinsförare. Möjligheterna att hitta jobb är 
goda.  
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skinförare från YA. Antalet sökande är 
också på stigande och totalt hade femton 
sökande YA:s skogsmaskinförarutbildning 
som första val i våras. 

– En orsak till att antalet sökande ökar 
är att många vet att möjligheterna att få ett 
arbete är goda. Det går bra för skogsindu-
strin nu och vårt mål är att göra våra stu-
derande anställningsbara när de utexami-
neras, säger Östman. 

SPARÅTGÄRDER FÅR KONSEKVENSER
Östman är orolig över statens sparåtgärder 
inom andra stadiets yrkesutbildning. YA 
har tvingats spara stora summor de senas-
te åren och det drabbar undervisningen. 

– Sparåtgärderna bidrar till att stude-
randena tvingas ta betydligt mera ansvar. 
Det är oroväckande, för de måste ha bas-
färdigheterna i skick innan de ska på prak-
tik. Vår bransch är tekniskt krävande och 

också farlig. Det är en stor utmaning att 
klara det här, men vi har bra körsimula-
torer där studerandena har möjlighet till 
mycket övningskörning. 

– De som drabbas hårdast är studeran-
de med speciella behov, till exempel in-
lärningssvårigheter. De borde få mera och 
stöd och hjälp, säger Östman. 

Joakim Hästö ger ett exempel på hur 
studerandena drabbas av sparåtgärderna. 

– Vi borde få mera körtid med skolans 
egna maskiner. Det är viktigt att man får 
ledd undervisning medan man lär sig. Det 
har vi inte fått i tillräckligt hög utsträck-
ning, menar han. 

– Vi hoppas att förnuftet ska segra och 
att regeringen förstår att fortsätta satsa på 
yrkesutbildningen i Finland. Det är lätt att 
förstöra något bra som byggts upp under 
lång tid, konstaterar Henrik Östman. 

Trots att tekniken går framåt i rask takt 

hänger YA med i utvecklingen. En orsak 
till det är det goda samarbetet med ak-
törer inom skogsbranschen och närings-
livet. 

– Vi är den enda yrkesutbildaren som 
utbildar skogsmaskinförare i Svenskfin-
land. Därför måste vi hänga med. Det in-
ternationella utbytet, kommer också att 
öka. Där samarbetar vi med andra utbil-
dare för att svara på det ökade behovet 
av utbildningsexport från Finland, berät-
tar Östman. 

Bioekonomin står också på agendan. 
– Bioekonomi, som betyder att man på 

ett mångsidigare sätt tar tillvara skogens 
alla möjligheter, ökar hela tiden. Vi erbju-
der redan nu vissa valbara delar med in-
riktning på just bioekonomi. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Joakim Hästö är nybliven skogsmaskinförare från YA i Österbotten. Ett stort maskinintresse bidrog till att han valde studier inom 
skogsbranschen. En annan orsak var att sannolikheten att man får jobb efter studierna är stora. 
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Håkan Nystrand, ordförande för bransch-
organisationen METO – Skogsbranschens 
Experter konstaterar att fast det är mindre 
stöveltramp i skogarna i dag jämfört med 
läget för några decennier sedan, är den to-
tala arbetslösheten bland METOs medlem-
mar endast cirka sju procent, och i den 
siffran ingår också de som är i det så kall-
lade pensionsröret. 

– I kustområdena är procenten ännu 
lägre. Det behövs hela tiden nya finlands-
svenska skogsexperter.

Arbetsmarknaden i kustområdet är en-
ligt honom överlag lugnare och stabilare 
än i landets inre delar, främst tack vare 
kravet på att en skogsexpert ska kunna 
svenska i kustregionerna.

– Det beror på att skogsägarnas språk- 
situation inte är den samma som i sam-
hället. Fast en ort har fått finsk språk-
majoritet hålls skogarna vanligen inom 
släkten. Därför är de flesta skogsägar- 
na i kustområdena svenskspråkiga, säger 
Nystrand. 

LITE UPPÅT
Nystrand är själv utbildad vid Forstinsti-
tutet i Ekenäs och jobbade som skogsex-
pert i ett par decennier innan han börja-
de arbeta inom fackförbundet för ungefär 
20 år sedan.

Han konstaterar att det nya massabru-
ket i Äänekoski och andra investeringar 
klart ökat efterfrågan på virke i Finland. 
I och med andra väntade investeringar i 
skogsindustin beräknas den årliga efterfrå-
gan på virke öka med flera miljoner kubik-
meter de närmaste åren. 

– Trots det väntas inget större upp-
sving i antalet arbetsplatser i branschen 
på grund av att så mycket av verksamhe-
ten numera sker digitalt och vid skrivbor-
det. I år har det ändå varit positiva tecken 
på nyanställningar, säger Nystrand. 

Han hoppas att personalresurserna i 

olika organisationer ska vara tillräckliga 
sett mot den här utvecklingen.

– Det känns som om rationaliserings- 
ivern gått lite för långt och lite för snabbt. 
Om allt färre personer ansvarar för en väx-
ande marknad ökar det ekonomiska an-
svaret per person markant. På förbundet 
ser vi klart att det stora problemet i dag är 
hur våra medlemmar orkar och mår i ar-
betet, säger Nystrand.

Han tror inte att digitaliseringen i sig 
drabbat den äldre generationen av skogs-

experter hårdare än någon annan genera-
tion.

– De ”gråa pantrar” som har haft vil-
jan att hänga med i utvecklingen har kun-
nat hantera digitaliseringen lika bra som 
yngre skogsexperter. Kontinuerlig vida-
reutbildning krävs av alla för att hänga 
med i utvecklingen och här har arbets-
givarna generellt sett skött sig bra, säger 
Nystrand. •

TEXT: BO INGVES

Digitaliseringen	och	de	skärpta	effek-
tivitetskraven	har	klart	minskat	ar-
betsmarknaden	för	skogsexperter	
de	senaste	decennierna.	Arbetsläget	
är	ändå	hyggligt	jämfört	med	många	
andra	branscher.

Allt större ansvar för skogsexperter
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Håkan Nystrand är nöjd med sysselsättningsläget i skogsbranschen.

Skogsexperterna är specialister med 
olika utbildningsbakgrund, främst 
från yrkeshögskola eller universitet. 
De arbetar inom skogs- eller natur-
resursområdet som anställda eller 
självständiga företagare. 

Skogsexperterna behöver inte vara 
direkt anställda inom skogssektorn 
utan kan också utnyttja sin kompe-
tens inom bland annat försäljning, 
marknadsföring, finansiering och 
kommunikation.

Skogsexperter, som anställs direkt 
i branschen, är främst skogsbruksin-
genjörer. I kustområdena är arbets-
marknaden ganska liten, i runt tal 
300 arbetsplatser, medan branschen 
totalt har cirka 5 000 anställda i hela 
Finland.

På finlandssvenskt håll ges 
skogsbruksingenjörsutbildning av 
Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. 
På universitetsnivå ges utbildning i 
skogsvetenskap med ett visst svenskt 
innehåll vid agrikultur-forstvetenskap-
liga fakulteten i Helsingfors.

Skogsexpertens centrala arbetsom-
råden är bland annat att bedöma 
skogens produktionsförmåga och 
hjälpa skogsägarna med skogssköt-
seln så att den är ekonomiskt lönsam 
samtidigt som ekologiska faktorer 
beaktas. Andra viktiga uppgifter är att 
planera och organisera virkesanskaff-
ningen, göra upp drivningsplaner och 
övervaka verkställandet av dem samt 
framställa skogsplaner. •
BI

VAD ÄR EN SKOGSEXPERT?
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Bo Dahlin, professor i skoglig logistik vid 
Helsingfors universitet, konstaterar att an-
talet svenska sökande minskade klart då 
den globala finanskrisen prövade skogsin-
dustrin hårt 2008–2009.

– Bortfallet berodde på att det plötsligt 
blev svårt att få jobb i branschen då av-
verkningarna minskade och pappersindu-
strin hade det svårt. Nivån har hållits låg se-
dan dess och i dag har vi endast en handfull 
svenska sökande per år, säger han.

Ändå har inte behovet av universi-
tetsutbildade personer, som talar svens-
ka, minskat. Enligt Dahlin skriker skogs-
industrin, Finlands skogscentral och Jord- 
och skogsbruksministeriet tvärtom efter 
svenskspråkiga tjänstemän och forskare. 

– Det är ett verkligt dilemma om 
svenskan ytterligare tappar terräng hos 

Flera svenska studenter behövs
Trots	att	skogsbranschen	erbjuder	
gott	om	jobb	för	akademiker	är	det	
brist	på	svenskspråkiga	studenter	
som	läser	skogsvetenskap	på	univer-
sitetsnivå.	

myndigheterna på grund av brist på utex-
aminerade med svenska som modersmål, 
säger Dahlin. 

MERA SAMARBETE PÅ ÖNSKELISTAN
Dahlin utnämndes till professor vid Hel-
singfors universitet 2005. Före det var han 
forskare och högskolelektor vid SLU (Sve-
riges lantbruksuniversitet), som är värl-
dens högst rankade i sin sektor. 

– För mig som svensk var det inget stör-
re problem att flytta till Finland eftersom 
samhället är ganska lika och mycket av 
arbetet går på engelska. Jag behövde in-
te heller så att säga ta ett steg tillbaka, ef-
tersom HUs avdelning för skogsvetenskap 
är en av de fyra högst rankade i världen.

Dahlin upplever som ett stort problem 
att hans avdelning numera inte i samma 
utsträckning som tidigare kan använda ex-
terna expertföreläsare vid exempelvis Na-
turresursinstitutet. 

– Båda finns i samma byggnad och ar-
betar båda för att den finländska skogs-
kompetensen ska öka. Jag tycker det är 
galet att vi ser varandra som en kostnad i 

stället för att utnyttja våra resurser gemen-
samt, säger Dahlin. 

JOBB VÄNTAR
Studierna vid skogsinstitutionen sker hu-
vudsakligen på finska eller engelska. För 
den som tycker den är svag i finska går det 
att ta en YH-examen på svenska vid No-
via i Ekenäs och sedan fortsätta med ma-
gisterstudierna vid universitetet.

– Fakulteten har en skild kvot för YH-
sökande. Det finns dock ingen särskild 
svensk kvot och det är inte en garanterad 
väg till en akademisk examen. Studenter-
na vid Novia verkar dessutom få jobb så 
lätt att det är få som i praktiken studerar 
vidare, säger Dahlin.

Han har ingen förklaring till varför det 
numera är så svårt att på svenskt håll att-
rahera studenter till skogssidan.

– På jordbrukssidan är intresset av nå-
gon anledning klart större. Ändå ser jag 
en bra framtid för nyutexaminerade inom 
skogssektorn, säger Dahlin.

BRED BILD KRÄVS
På kandidatnivå är studierna ganska bund-
na, men vid slutet av det tredje året väl-
jer man fördjupning i ekonomi och mark-
nadsföring, skogshushållning (Forest Ma-
nagement) eller ekologi. 

– Den här specialiseringen återkommer 
sedan på magisternivå. Tanken är att man 
först lär sig lite om mycket och sedan för-
djupar sig i ett specialområde, säger Dahlin. 

Han har till exempel en kurs i skogsen-
ergi som behandlar ämnet ur en mängd 
olika synvinklar. 

– För att kunna balansera olika åsikter 
gäller det att känna till ett ämne på dju-
pet. Naturen påverkas av bränsleuttaget, 
men frågan är på vilket sätt och hur myck-
et, säger Dahlin. 

Ett exempel på hur lätt det kan gå att 
dra felaktiga slutledningar är det faktum 
att insamlingen av energived har gått ned. 

– De fyra föregående vintrarna var så 
varma att det då samlades ihop mera en-
ergived än man hade behov av. De lagren 
betas nu av och därför har avverkningen 
för energibruk minskat, säger Dahlin. •

TEXT OCH FOTO: BO INGVES
Bo Dahlin är professor i skoglig logistik vid Helsingfors universitet, där hans avdel-
ning i fjol rankades som en av de fyra bästa skogsinstitutionerna i världen.
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Bioekonomin utgör en stor möjlighet för 
Finland då användningen av förnybara 
naturresurser ökar över hela världen. Man 
räknar med att det år 2030 behövs 50 pro-
cent mer mat än idag, 45 procent mer en-
ergi och 30 procent mer vatten. 

– Detta tär på naturresurserna,, vilket 
i sin tur leder till högre priser. Därför är 
det en konkurrensfördel för Finland att vi 
har tillgång till skog, som inte bara an-
vänds som energi utan dessutom kan för-
ädlas till högteknologiska produkter, sä-
ger Tarja Ollas, som är chefredaktör för 
webbplatsen Bioekonomi.fi. 

Webbplatsen upprätthålls av Tapio och 
ministerierna och har till syfte att infor-
mera om Finlands bioekonomiska strategi. 

Bioekonomi är inte en ny bransch ut-
an en vittförgrenad samling av många 
olika branscher inom primärproduktion 
och förädling. Det centrala är givetvis att 
det finns en marknad för slutprodukter-
na. 

– Inom bioekonomin använder man 
förnybara biobaserade naturresurser och 
återvinner material. Med biobaserade pro-
dukter kan vi minska användningen av 
ämnen som belastar miljön, såsom fossil 
olja, stenkol och plast. Övergången från 
fossil ekonomi till bioekonomi kan på go-
da grunder kallas för en ny våg i ekono-
min, säger Ollas.

FINLAND FÖREGÅNGARE
Då fossila råmaterial byts ut mot inhem-
ska förnybara naturresurser, förbättras 
även bytesbalansen samtidigt som energi-
självförsörjningen ökar. 

– Allmänt kan sägas att organiska bio-
massor från skogar, åkrar och vatten erbju-
der lösningar på allt komplexare använd-
ningsändamål. Till exempel lignin kan er-
sätta fossila fenoler i lim och målarfärger. 

Skogssektorns betydelse kommer ock-
så i framtiden att vara stor, eftersom över 

Bioekonomin är redan här
Bioekonomi	är	inte	bara	ett	av	dagens	modeord	utan	också	en	viktig	del	av	Fin-
lands	morgondag:	Avkastningen	från	bioekonomiskt	relaterad	affärsverksamhet	
beräknas	öka	från	60	till	100	miljarder	euro	före	2025.	Det	innebär	100	000	nya	
arbetsplatser	inom	bioekonomin,	av	vilken	skogsbruket	är	en	viktig	del.

hälften av Finlands nuvarande bioekono-
mi är skogsbaserad. 

– Trä är viktigare för Finland än för nå-
got annat land i Europa. Inom bioeko-
nomin suddas de traditionella gränserna 
mellan branscherna ut och det uppstår 
nytt branschövergripande samarbete in-
om skogs-, energi-, teknologi- och bygg-
branscherna samt den kemiska industrin, 
säger Tarja Ollas.

Hon konstaterar att det har utvecklats 
internationellt ledande bioekonomisk tek-
nologi i Finland och att det gränsöverskri-
dande samarbetet mellan olika branscher 
gör Finland till en verklig föregångare i 
bioekonomisektorn. 

– Biomassor som härstammar från sko-
gen, utnyttjas förutom i träprodukter och 
papper bland annat i tygfibrer, läkemedel, 
kemikalier, livsmedel, plaster, kosmetika, 
smarta förpackningar och biologisk olja. 
Det här banar väg för helt nya värdenät-
verk i industrin.

SKOGEN CENTRAL
Grunden för bioekonomin är att Finlands 
skogar sköts och används på ett hållbart 
sätt. 

– Av landarealen är 80 procent skog 
som sköts så väl att träden växer betyd-
ligt mer än de för närvarande utnyttjas. 
Samtidigt sörjer man för den biologiska 
mångfalden. Det skapar i sin tur grunden 
för en hållbar ekonomisk tillväxt. Därför 
har Finlands bioekonomiska strategi de-
finierats som en av landets tillväxtstrate-
gier, säger Ollas.

Skogsindustrin utvecklar målmedvetet 
helt nya biobaserade produkter, vilkas an-
del uppskattas stiga till hälften av bran-
schens exportintäkter före 2030. 

– Kombinationer av processkemi samt 
bio- och nanoteknologi är grunden för ut-
vecklingen av helt nya produktionstekno-
logier och nya biomaterial.

NORDISKT SAMARBETE
Inom bioekonomin ska Finland och Sve-
rige fördjupa sitt samarbete för att få en 
bredare grund att stå på. Det framkom då 
jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 
och hans svenska kollega, landsbygdsmi-
nister Sven-Erik Bucht träffades i Esbo 
i april. 

Samtidigt berättades om ett intentions-
avtal mellan VTT och Sveriges forsknings-
institut RISE. Samarbetet ska intensifieras 
inom områden som främst gäller bioraffi-
naderier, biomaterial, termokemi, cirkulär 
bioekonomi och digitala lösningar.

VTT är en viktig forskningsinstans glo-
balt när det gäller nya produkter inom bio-
ekonomin, till exempel cellulosabaserade 
material i stället för fossila polymerer. 

Digitaliseringen en viktig del av bioeko-
nomin, inte bara gällande utvecklingen av 
nya produkter utan även då det gäller lo-
gistik, tillverkningsmetoder och utnyttjan-
de av avfall och industriella sidoströmmar 
som råvara.

Gemensamma prioriterade områden för 
samarbetet mellan VTT och RISE är bland 
annat en digitalisering av bioprodukter-
nas spårbarhet samt utveckling av avan-
cerade biodrivmedel och bionedbrytbara 
material. •

TEXT: BO INGVES

STRATEGIN KLAR

Finlands bioekonomiska strategi 
har utarbetats av Arbets- och nä-
ringsministeriet tillsammans med 
andra ministerier samt VTT, Sitra 
och olika intressegrupper som 
representerar bioekonomi.

Målsättningen för den fin-
ländska bioekonomiska strategin 
är att skapa en konkurrenskraftig 
verksamhetsmiljö, nya affärsverk-
samheter och en stark kunskaps-
bas inom bioekonomi samt att 
öka användningen av olika slag av 
biomassor.
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VAD ÄR BIOEKONOMI? 

Med bioekonomi avses en ekonomi 
som utnyttjar förnybara naturresurser i 
stället för fossila råvaror för att skapa nä-
ring, energi, produkter och tjänster. 

De viktigaste förnybara naturresurser-
na i Finland är biomassor från skog, åker, 
vatten och hav, det vill säga organiskt 
material och sötvatten. Cirka hälften av 
Finlands bioekonomi är skogsbioekonomi. 

Bioekonomins omsättning är för 

närvarande över 60 miljarder euro per 
år och den sysselsätter över 300 000 
personer. Fram till 2025 väntas avkast-
ningen stiga till 100 miljarder euro vilket 
innebär 100 000 nya arbetsplatser. 

Bioekonomin står för 16 procent av 
den finländska nationalprodukten och 
26 procent av exporten. Omkring 13 
procent av den arbetsföra befolk-ningen 
arbetar i dag inom bioekonomin.

En viktig del av bioekonomin är 
ekosystemtjänster, exempelvis koldio-
xidbindning och rekreationsmöjligheter. 
Också det att naturresurser inte slösas 
utan nyttjas och återvinns effektivt är en 
central del av bioekonomin.

Bioekonomin ska öka Finlands själv-
försörjningsgrad, påskynda den ekono-
miska tillväxten och bidra till att landet 
är ett kolneutralt samhälle före 2045.
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Enligt forskningsprofessor Leena Finér 
vid Naturresursinstitutet handlar vatten-
vården inom skogsbruket framförallt att 
om försöka undvika erosion och partikel-
belastning. 

– Förhandsplaneringen är viktig vid 
skogsvårdsåtgärder som utförs nära vat-
ten. En annan grundprincip är att lämna 
skyddszoner och låta bli att bearbeta vat-
tendragens strandområden. Måste man 
köra med maskin ska man välja de kör-
stråk som orsakar minst belastning, sä-
ger hon. 

Finér råder också att gödsla med var-
sam hand.

– Som ett sätt att öka virkesproduktio-
nen är skogsgödsling en bra metod. Går 
man in för mera gödsling borde man än-
då ta i beaktande vilken inverkan det har 
på vattendragen. Man vet inte i vilken om-
fattning konstgödseln urlakas. Askgöds-

Också skogens 
vatten behöver 
vård
Jämfört	med	många	andra	källor	är	
skogsbrukets andel av näringsbelast-
ningen	på	våra	vatten	fortfarande	li-
ten.	Åtgärder	som	kalavverkning	och	
markberedning	kan	ändå	försämra	
vattenkvaliteten	om	rätt	hänsyn	in-
te	tas.	

ling verkar vara ett bra alternativ som har 
liten effekt på vattendragen, men ger å an-
dra sidan ingen tillväxt på mineraljordar.

Finns det några nya vattenvårdsmetoder?
– Inget direkt omvälvande. Användning-
en av stockmattor är en effektiv metod för 
att undvika körskador. Metoden har blivit 
vanligare allt eftersom som man lärt sig 
bygga dem och placera dem på rätt plats. 
Det finns också många nya verktyg som 
stöder och effektiverar planeringen av vat-
tenvården, säger Finér. 

Är medvetenheten om vattenvårdens bety-
delse tillräckligt stor?
– Det finns gott om forskningsdata och ett 
bra urval planeringsverktyg, men att kun-
na förutse följderna av olika åtgärder är 
ändå inte alltid lätt. Utbildning, egenkon-
troll och en förbättring av arbetskvalite-
ten överlag är något som man borde fästa 
uppmärksamhet vid. 

TORVMARKERNA EN UTMANING 
Ett aktuellt ämne är de gamla diknings-
områdenas belastning av vattendragen. 
Omkring fem miljoner hektar torvmark 
dikades ut i Finland främst på 1960- och 
1970-talen. 

– Tidigare har man haft uppfattningen 
att nydikningens belastningseffekt avtagit 
helt. Ny forskning tyder ändå på att så in-
te skulle vara fallet. Det är ändå saker det 
inte går att göra något åt. Då dikningarna 
utfördes förstod man inte dess följder, sä-
ger Leena Finér. 

Behovet av skogsförnyelse och dikes-
underhåll på torvmarkerna medför utma-
ningar för vattenvården. Enligt en under-
sökning som Naturresursinstitutet lät göra 
för några år sedan ökar kalhyggen i torv-
marksskogar avrinningen av upplöst or-
ganiskt material särskilt från frodiga gran-
skogar. Under en fyraårsperiod ökade av-
rinningen med i genomsnitt 600 kilo per 
hektar, vilket är två till tre gånger mer än 
i skogar där man inte avverkat. Från gran-
dominerade avverkningsområden var av-
rinningen av kväve 5 till 10 gånger större 
än från momarker i genomsnitt.

MÖRKARE VATTEN
Att humushalten i vattendrag och sjö-
ar under de senaste decennierna ökat på 
många håll och att vattnets färg blivit mör-
kare är ett faktum. De exakta orsakerna till 
den så kallade brunifieringen känner man 
enligt Leena Finér ännu inte till. 

– Avverkningen i torvmarksskogar bi-
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drar, men det är också ett allmängiltigt 
fenomen som kopplats ihop med att ned-
fallet förändrats. En annan teori är att 
klimatförändringen ökat urlakningen, 
säger hon.

Mörkare vatten leder till sämre ljusför-
hållanden, vilket har stor inverkan på det 
vattenekologiska systemet. Mörkt vatten 
blir också snabbare varmt, vilket påver-
kar mikrobverksamheten.

INTERNATIONELLT PROJEKT 
Det treåriga projektet WAMBAF – Wa-
ter management in Baltic Forests – har 
som mål att utveckla vattenskyddet in-
om skogsbruket i Östersjöländerna. Fin-
land deltar i projektet genom Naturre-
sursinstitutet och Forststyrelsen. Mål-
grupper för projektet är skogsvårdsorga-
nisationer, skogsplanerare och intresse-
organisationer. Fokus ligger på kantzo-
ner, dikesrensning samt bäverdämmen, 
som är en stor fråga i Baltikum. 

Inom ramarna för projektet samman-
ställs befintlig forskning och tillgängliga 
verktyg och metoder. Ett stort demon-
strationsområde som åskådliggör oli-
ka dikningsmetoder och skyddszonslös-
ningar har anlagts på Forsstyrelsens mar-
ker vid Vengasoja i Pudasjärvi. 

BROKIG PRAXIS
Att skyddszoner gynnar den biolo-
giska mångfalden står klart. Träden 
ger skugga, tillför död ved och föda 
till de vattenlevande organismerna. 
En skyddszon med träd och buskar 
minskar också risken för erosion och 
näringsläckage.

Skyddszonsrekommendationerna 
skiljer sig mellan olika länder och oli-
ka certifikat. I de forna östblockslän-
derna rekommenderas ganska bre-
da skyddszoner, medan man i Sve-
rige inte använder sig av några exak-
ta gränsvärden, utan utgår ifrån att 
zonen ska vara fungerande, enligt si-
tuationen. I den finländska skogslag-
stiftningen stipuleras heller inga me-
tervärden, i PEFC-certifikatet är zon-
bredden 5 till 10 meter, i FSC-certi-
fikatet 10 till 30 meter ,beroende på 
hurdant vatten det är fråga om. De 
stora skogsaktörerna har också sina 
egna anvisningar.

– Praxisen är ganska brokig. Att slå 
fast en gräns i meter är förstås lätt att 
göra, men inte alltid det effektivaste, 
säger Leena Finér. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

AVHANDLING JÄMFÖRDE 
SKYDDSÅTGÄRDER

I Finland utförs årligen dikesunderhåll på 
omkring 60 000 hektar torvmarksskog. 
Åtgärderna gör dikena känsliga för ero-
sion och jordpartiklarna som lösgörs den 
vägen anses vara skogsbrukets största 
vattenbelastande faktor.

Forskaren Kersti Haahti har i sin färska 
doktorsavhandling granskat den partikel-
belastning som uppstår som en följd av 
dikesunderhåll och jämfört olika vattens-
kyddsåtgärder. 

Studien gav vid handen att man i 
torvmarksskog rätt effektivt kan förhindra 
jordpartiklar från att lösgöra sig från 
bottensedimentet med hjälp av dikesa-
vbrott eller uppdämmande konstruktio-
ner. Slamgropar och sedimenteringsbas-
sänger visade sig däremot vara ineffektiva 
då det gällda att fånga upp jordpartiklar 
som redan lösgjort sig. Att slamgropar an-
läggs i samband med allt dikesunderhåll 
som görs på skogsområden med tjockt 
torvlager, kan enligt Haahtis avhandling 
ifrågasättas. •
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– följ klara instruktioner för virkesupplag längs vägar
Virke	travas	så	nära	vägen	i	en	kurva	eller	ett	backkrön	att	sikten	skyms.	
Stockar	sticker	ut	ur	traven.	Traven	har	placerats	i	en	slänt	och	kan	rasa	ut	på	
vägbanan.	Det	finns	flera	exempel	där	virkesupplag	vid	allmänna	vägar	kan	
utgöra	direkta	faror	för	trafikanterna.	Dessutom	kan	de	förorsaka	skador	på	
diken	och	vägtrummor.	Hur	man	gör	rätt	enligt	regelverk	och	rekommenda-
tioner	finns	numera	samlat	i	ett	färskt	dokument.

Dokumentet med namnet ”Instruktion för 
lagring, lastning och lossning av virke vid 
allmän väg” kom i februari och gavs ut 
av Ålands landskapsregering. Syftet är att 

skapsregeringen, säger att virkeslagringen 
och -hanteringen för det mesta fungerar 
bra, men ibland stöter man på farligheter.

– Ett allvarligt problem är om virkestra-
ven på något sätt skymmer sikten för tra-
fikanterna. 

Så blir det om virket travas för nära vä-
gen, i synnerhet i en kurva eller på ett back-
krön. Det händer också att virket inte tra-
vas jämnt utan att en del stockar sticker ut.

– Det kanske ser jämnt och bra ut från 
skogssidan men inte från vägen. Då kan i 

Så här får det inte se ut! Traven ligger 
alldeles för nära vägen. Dessutom är 
den ojämnt travad.

upprätthålla en säker trafikmiljö, undvika 
skador på vägområdet och informera om 
gällande bestämmelser.

Thomas Idman, vägmästare vid land-

Tänk	på	
trafiksäkerheten
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värsta fall en bilist som får sladd eller kör 
av vägen få en utstickande stock genom 
karossen.

SÅ LITE SOM MÖJLIGT
Elin Lindfors, trafikingenjör vid infra-
strukturavdelningen vid Ålands land-
skapsregering, säger att trafiksäkerheten 
stod i fokus när dokumentet sammanställ-
des, och det gäller för landskapsvägar och 
bygdevägar som landskapsregeringen är 
väghållare för. Det baseras på lagstiftning 
och på de säkerhetsföreskrifter som gäl-
ler i branscherna. Vad gäller trafiklagstift-
ningen har Åland egen behörighet, därför 
kan en del detaljer i dokumentet avvika 
från gällande lagstiftning i Finland.

Det är förbjudet att lagra virke inom si-
do-, skydds- eller frisiktsområdet längs en 
väg. För exempelvis skyddsområdet gäller 
olika avstånd från vägens mittlinje bero-
ende på vägens status. Om inga andra lös-
ningar är möjliga och om förutsättningar 
finns kan dock tillstånd beviljas att hålla 
upplag även inom dessa områden.

Om lastning och lossning ska ske på all-
männa vägar ska en trafikanordningsplan 
(TA-plan) göras upp av den sökande och 
bifogas till anhållan. Syftet med planen är 
att minimera riskfaktorerna som kan upp-
stå – både för dem som utför arbetet och 
för trafikanterna. De skyltar och vägmär-
ken, som krävs, kan hyras av landskapets 
vägunderhåll.

I instruktionen heter det att lagrings-
platsen vid vägen alltid ska väljas så att 
trafiksäkerheten påverkas så lite som möj-
ligt. Det är inte enbart själva lagringen 
som kan utgöra en fara. Lossning och last-
ning är också stora riskmoment om stock-
bilen måste stå på vägbanan medan arbe-
tet utförs.

NÄRA EN PARKERINGSFICKA
Om möjligt ska upplaget därför placeras så 
att man kan lasta och lossa från en min-
dre trafikerad väg. Om det inte går ska 
upplaget placeras på en sträcka med fri 
sikt, korsningsområden räknas till säker-
hetsområdet. I instruktionerna anges god-
kända avstånd från korsningar, backkrön 
och kurvor – avståndet varierar beroen-
de på högsta tillåtna hastighet på den ak-
tuella vägen. 

Om en parkeringsficka finns längs vä-

gen kan virkesupplaget gärna placeras nä-
ra den. Busshållplatser däremot måste 
undvikas.

Virkestraven eller vältan får inte heller 
placeras i en sluttning eller på något sätt 
som gör att den riskerar att rasa in på väg-
banan. 

Från marken och upp till 1,5 meter ska 
traven vara jämn mot vägen. Över en höjd 
på 1,5 meter behöver traven inte vara helt 
jämn, men inga stockar får sticka ut så att 
de vid en kollision kan tränga in i en bil.

UNDVIKA SKADOR
Det gäller också att se till att upplaget in-
te placeras så att det kan ge upphov till 
skador på körbanan, vägrenen, diken eller 
slänter. Om skador uppstår kan den som 
orsakat dem bli ersättningsskyldig.

Avrinningen av vatten från vägbanan 
får inte hindras och vägtrummor och di-
ken ska hållas fria.

Virkestraven får inte heller hindra nor-
malt vägunderhåll, som snöplogning och 
slåtter av vägrenar.

Finns en kraftledning i närheten av 
platsen där virket kan lagras? Kraftled-
ningar utgör en livsfara vid kranarbeten 
och angivna säkerhetsavstånd måste föl-
jas.

UPPSKATTAR TYDLIGA REGLER
Göran Mattsson är en av virkesinköpar-
na vid Ålands skogsindustrier. Han säger 
att valet av uppläggningsplatser alltid in-
går som en självklar del av hela kakan när 
man diskuterar en avverkning med skogs-

ägare och entreprenörer. Om tillstånd be-
hövs sköter man även den ansökan.

– Visst, det är mycket att beakta och 
ibland kan det bli bekymmer om fastig-
heten är liten och grannen kanske inte är 
så pigg på att man kör över hans marker 
för att komma till den bästa uppläggnings-
platsen. Jag vill påstå att vi inte tummat 
på kraven hittills, men det är alltid bra att 
få klara och tydliga spelregler, säger han.

Jörgen Larsson, transportchef vid sam-
ma företag, säger samma sak. Det har 
fungerat bra hittills i de allra flesta fall, 
men det är ändå bra att man samlat regel-
verket i ett paket.

– Det har också ordnats gemensamma 
informationsmöten för entreprenörer och 
skogsfackfolk.

Med dokumentet fångar man även upp 
självverksamma skogsägare som hittills 
kunnat falla genom nätet. En del av dem 
avverkar nämligen helt utan inblandning av 
skogsfackfolk och hör av sig först när virket 
är fällt och travat längs en väg. I sådana fall 
kan det ha uppstått upplag som inte är god-
kända enligt aktuellt regelverk. •

TEXT: HELENA FORSGÅRD
FOTO: ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

Det kan finnas detaljer i väglagstiftning-
en på fastlandet som är annorlunda, som 
till exempel rekommenderade avstånd från 
korsningar, men i stort gäller likadana fö-
reskrifter både på Åland och i Finland. Sä-
kerhetsföreskrifterna enligt skogscertifie-
ringarna är de samma.

Här blev det riktigt tokigt. Virkestravar för nära vägen på båda sidor om den och 
dessutom i en kurva där sikten är skymd.
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– Mina erfarenheter av Trico är mycket go-
da. Det verkar fungera bra så länge man 
är ihärdig och orkar utföra bekämpningen 
varje höst, säger Stig Simons. 

Han är en aktiv skogsägare i Yttermark 
i Närpes, ett område med en livskraftig 
älgstam som årligen går rätt hårt åt tall-
plantskogarna i området. Hösten 2010 fick 
han nog av älgskadorna och beslutade sig 
för att testa Trico. 

– Nu står vi här i plantskogen och kan 
konstatera att jag inte har haft några älg-
skador sedan jag började bespruta plan-
torna med Trico. Tallarna börjar nå om-
kring fyra meters höjd, och snart behöver 
jag inte utföra bekämpningen längre, sä-
ger Simons nöjt. 

Bredvid den fina ungskogen finns en 

Medel skrämmer bort älgarna – men få använder det
Tallplantorna	har	fått	växa	i	fred	–	utan	älgskador.		En	bidragande	orsak	är	Tri-
co.	Stig	Simons	har	använt	det	biologiska	bekämpningsmedlet	i	sex	år.	Nu	
börjar	också	andra	skogsägare	få	upp	ögonen	för	det.

naturlig tallplanta som tillkommit senare. 
– Den här har jag inte behandlat, men 

den är skadad. Det syns tydligt att älgar 
har betat av toppskottet, medan tallplan-
torna som har behandlats med Trico är 
oskadda. Som jag ser det fungerar med-
let bra, men några vetenskapliga bevis har 
jag inte, konstaterar han. 

Trico är ett biologiskt bekämpningsme-
del som har njurtalg som huvudingredi-
ens. Det har en avskräckande effekt på 
älg, andra hjortdjur och rådjur som an-
nars gärna mumsar i sig av tallplantornas 
toppskott. 

BEHANDLAS PÅ HÖSTEN
Medlet ska sprutas på tallplantornas topp-
skott under hösten, så sent som möjligt 

innan det blir vinter. Simons har utfört be-
kämpningen på egen hand utrustad med 
en trädgårdskanna med pump, slang och 
munstycke. 

– Jag applicerar medlet på tallplantor-
na manuellt och försöker utföra behand-
lingen så sent som möjligt på hösten, så 
att ämnet ska vara verksamt under den pe-
riod då älgarna blir stationära efter jakten 
och mot våren, säger han. 

Det mest utmanande är att hitta en 
lämplig dag på hösten. 

– Det får inte regna, vara för hård vind 
eller för fuktigt. Medlet måste torka i sol-
ljus i cirka två timmar för att fungera op-
timalt. (Sådana dagar blir färre ju längre 
det lider mot vintern.) 

Linda Haka, META-skogsrådgivare på 
Finlands skogscentral, har bland annat till 
uppgift att värdera älgskador i tallplant-
skogar. Hon berättar att användningen av 
Trico ökar, vilket betyder att fler markäga-
re har fått upp ögonen för medlet. 

Stig Simons tallplantor har fått växa ifred sedan han började använda Trico. Men det är fortfarande få markägare som använder 
medlet. 
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Medel skrämmer bort älgarna – men få använder det
– Det är svårt att uppskatta hur många 

som använder det, men jag gissar på 
ett tjugotal här i regionen. Jag får också 
många samtal om Trico och i samband 
med värderingar föreslår jag medlet för att 
motverka älgskador, säger Haka. 

Varför rekommenderar du Trico? 
– Vad är det för nytta med att plantera 

tall om risken för älgskador är överhäng-
ande. Då råkar markägaren troligen ut för 
älgskador igen. Trico ökar chanserna för 
att plantskogen ska klara sig. 

EFTERLYSER FORSKNING
Stig Simons efterlyser mer vetenskaplig 
forskning om Trico och dess effekter. 

– Man borde genomföra systematiska 
försök på mindre provytor där olika alter-
nativ studeras. Till exempel om det räcker 
med att applicera Trico enbart på plantor-
na runt skiftet. Vi skulle bli mycket kloka-
re då, säger Simons. 

Enligt Linda Haka pågår prov i plantsko-
gar som har drabbats av älgskador. En me-
tod, som nu undersöks, är att enbart be-
spruta de yttersta plantorna på ett skifte. 

– Vi har också testat att applicera Trico 
direkt på plantorna, som ska planteras, i 
plantlådan. Nu återstår att se hur försöket 
lyckas, berättar Haka. 

Simons är glad över att fler markäga-
re har noterat att Trico kan motverka älg-
skador. Men tillsvidare använder endast 
en promille av markägarna i Österbotten 
medlet. 

– En orsak är väl att det kräver en ar-
betsinsats. Alla markägare har inte intres-
se eller tid att vidta åtgärden varje höst. 
Men medvetenheten om att medlet finns 
och fungerar har ökat och det är positivt, 
konstaterar han. 

I lantbruksaffärer kostar Trico mellan 
113 och 154 euro per tio liter, vilket räck-
er för att behandla en hektar. Men kö-
per man medlet via Viltcentralen kostar 
samma mängd endast cirka 50 euro, vil-
ket innebär att Simons under de år han 
använt medlet har satsat 300 euro på en 
hektar. 

– Det är ingen stor summa, men det ha-
de blivit betydligt dyrare om jag hade be-
talat en skogsarbetare att utföra åtgärden. 

Men det är fortfarande en billig peng jäm-
fört med vad älgskadorna kostar, så det 
är värt det. 

VILL MINSKA ÄLGSTAMMEN
Simons understryker att Trico inte motver-
kar det verkliga problemet – att älgstam-
men enligt honom är för stor. När han an-
vänder Trico flyttas bara problemet till 
grannarnas plantskogar som i stället ut-
sätts för älgskador. 

– Jag anser att älgstammen är för stor, 
och vi har också hjort och rådjur som ökar 
i antal. Målet att ha mellan 3,5 och 4,5 äl-
gar per tusen hektar är för högt. 

I fjol värderade Linda Haka 21 figurer. 
Hon hade förväntat sig fler anmälningar 
efter att det nya värderingssystemet, som 
gör det lättare att få ersättning, trädde i 
kraft i fjol. 

– Markägarna kan anmäla skador som 
är högst tre år gamla. Med tanke på att 
systemet ändrades trodde jag att många 
markägare skulle anmäla skador som upp-
stått tidigare. Men så blev det inte, i fjol 
värderade jag endast nya skador. Betydligt 

färre än jag hade trott, säger hon. 
– Det verkar bli vanligare att markägar-

na, på grund av risken för älgskador, väljer 
att plantera gran trots att marken är bätt-
re lämpad för tall. Det är beklagligt. Gra-
nar som planteras på tallmark växer inte 
optimalt. Det är inte bra för tillväxten och 
virkesproduktionen att välja fel trädslag. 
Ändå verkar många göra det, säger Haka. 

Enligt både Simons och Haka, att får 
detta konsekvenser. När granskogarna blir 
vanligare ökar betestrycket på den befint-
liga tallplantskogen. 

– Vi ser det redan nu. Älgarna har änd-
rat sitt beteende och går in i röjda tallsko-
gar. Det gjorde de inte förr, säger Haka. 

Tror ni att älgarna kan börja ge sig ock-
så på granplantor? 

– Hittills har åtminstone inte jag sett 
att de har gjort det, men om födan, som 
de gillar mest, minskar kan de säkert bli 
tvungna att välja också granplantor, sä-
ger Simons. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Linda Haka på Skogscentralen rekommenderar alla som är i riskzonen för älgskador 
att använda det biologiska bekämpningsmedlet. 
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Skogen gör oss 
friska och lyckliga  
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Vistelse i skogsmiljö gör oss lyckligare och 
friskare och minskar vår stress. Forskar-
team i ett antal länder har bland annat 
kunnat mäta att friluftsmänskans blod-
tryck sjunker och pulsen lugnar ner sig 
efter en förflyttning från stads- till skogs-
miljö.

På några år har antalet skrifter, nätsi-
dor, organisationer och även naturbasera-
de tjänster ökat explosionsartat, med gro-
grund i den ökande medvetenheten och 
kunskapen om vad natur och skog kan er-
bjuda dem som eftersträvar bättre välmå-
ende och hälsa. Samtidigt verkar intresset 
bland allmänheten för en mångsidig an-
vändning av skog möjligen ökat. 

GODA SKOGSRELATIONER
Finska Forstföreningen främjar på många 
olika sätt allmänhetens och beslutsfattar-
nas förståelse för skogssektorn och dess 
verksamhetsförutsättningar. En lyckad 
satsning har varit grundandet av Besluts-
fattarnas skogsakademi, som samlar poli-
tiker och andra påverkare till kurser och 
seminarier av allehanda slag. 

I våras samlades ett par hundra besluts-
fattare till ett frukostmöte under temat 
Skogen – samhällets hälsofabrik. Inlägg 
från forskare och politiker gav belägg för 
att finländarna i snitt fortsättningsvis har 
en mycket stark relation till skog och natur. 

En särskild intervjuundersökning om 
inställningen till skogen hade gjorts av 
marknadsundersökningsbolaget Kantar 
TNS i samarbete med Forstföreningen och 
Finlands skogsmuseum Lusto, och med fi-
nansiering från Jord- och skogsbruksmi-
nisteriet. Den presenterades av forsknings-
chef Anna Rautio. Av de tillfrågade var 83 
procent mycket eller ganska intresserade 
av skog och skogsfrågor. 

Enligt Rautio har vi alla en individu-
ell relation till skogen, men det finns ock-
så många gemensamma element i våra in-
ställningar. Bland annat nämnde hon den 
aktiva verksamheten till naturens godo, 
att bli av med stress, undersöka intressan-
ta fenomen och stöda en hållbar utveck-

Skogens	positiva	hälsoeffekter	har	upptäckts	på	allvar,	och	ges	allt	mera	upp-
märksamhet.	Flera	vetenskapliga	undersökningar	för	hur	gott	vi	mår	av	skogs-
promenader	har	lagts	fram.	Också	böcker	i	ämnet	har	nyligen	publicerats.	

ling. Vidare tycks det vara ett allmänt drag 
att finländaren känner sig trygg i skogs-
miljön.

MEDICINER UR SKOGEN 
Förutom de direkta välgörande hälsoeffek-
terna av att vistas i skogsmiljö, utgör värl-
dens skogar en oerhört rik råvaruresurs 
för framställning av mediciner. Malarian 
botades i långa tider med kinin som är en 
del av kinaträdets bark. Av substanser i en 
nordamerikansk idegransart framställs ett 
medel mot cancer. 

För oss finländare är det bekant att tall 
innehåller växtsterol och växtstanol, vil-
ka tillsatta i exempelvis margarin används 
för att sänka blodets kolesterolhalt. Lis-
tan på mediciner från skogen kan göras 
lång. Det finns uppskattningar enligt vilka 
30–80 procent av alla våra läkemedel idag 
härstammar från skogsnaturen. Särskilt 
tropikernas skogar med sin stora artrike-
dom representerar en stor potential som 
är mycket bristfälligt utforskad.

I Finland finns det flera exempel på go-
da resultat inom modern medicinforsk-
ning, där skog och skogsexpertis varit 
till avgörande hjälp. Som ett exempel på 
träbaserade produkter med läkemedels-
koppling kan nämnas en redan patente-
rad granhemicellulosa för behandling av 
urineringsproblem som särskilt uppträder 
hos äldre män. Försök har gjorts på djur, 
men tillstånd att använda produkten som 
livsmedel och medicin behövs ännu. Prin-
cipiellt kan hemicellulosa användas som 
medicin, livsmedel eller naturprodukt.

SÅRVÅRD OCH FÖREBYGGANDE 
MEDEL
Naturresursinstitutet har varit med om att 
ta fram en sårläkande produkt av kåda, 
vilken redan några år funnits i apoteken. 
Institutet håller också, tillsammans med 
Tammerfors universitet, på att undersöka 
svampextrakt ur rötterna på torvmarkstal-
lar för att se vilka helande effekter dessa 
kan ha. På sikt kunde målet vara att ut-
veckla ett läkemedel mot en vanlig ögon-

sjukdom kallad åldersförändringar i gula 
fläcken.   

Forskarna vid Tammerfors universitet 
studerar ämnen som reservatrol och pino-
sylvin, som förekommer i olika delar av tall. 
Dessa substanser besitter antiinflammato-
riskt och cancerhämmande egenskaper. 

– I den forskning som jag deltar i, har 
vi också haft som mål att av tallextrakt 
i framtiden kunna framställa en medicin 
som motverkar artros och ledgångsreuma-
tism, berättade professor Eeva Moilanen 
på frukostseminariet. 

Detta extrakt skall förhindra produktio-
nen av enzymer som bryter ner brosk och 
alltså leder till artros. En halv miljon fin-
ländare lider av artros, en åkomma som 
hittills varit rätt svårbotlig. 

– Förväntningarna på båda projekten 
med extraktet ur tall har varit höga, men 
åratal av ytterligare försök återstår. Ännu 
är det alltför tidigt att förutspå när ett lä-
kemedel kan hittas på apotekshyllan, sa-
de Moilanen.

Då Metla ännu existerade, innan Na-
turresursinstitutet bildades, fanns det ett 
mycket brett nätverk inom området skog 
och medicin. Metla koordinerade fyra oli-
ka projekt, vilka alla finansierades via eu-
ropeiska strukturfonden. Kådprodukten, 
som nämndes tidigare, och användning-
en av tallrotsextraktet för framtagning 
av läkemedel hörde till dessa. Det fjärde 
projektet hade direkt att göra med träets 
stressnedsättande inverkan. 

– Vår hypotes var att trä som materi-
al i närmiljön kan verka lugnande och 
förbättra koncentrationsförmågan. Och 
vi kom fram till att väggar och möbler 
framställda av massivt virke kan sän-
ka människans blodtryck. Ur trämateri-
al lösgörs också kemiska föreningar som 
kan ha positiva effekter. I lämpliga voly-
mer upplevs exempelvis terpener som be-
hagliga, berättade forskare Riina Muilu- 
Mäkelä. 

Undersökningar av detta slag kan be-
tecknas som riktgivande och mera forsk-
ning borde fås till stånd. 

– Just nu försöker vi få finansiering 
för en fortsättning av dessa projekt, sade 
Muilu-Mäkelä. •

TEXT: JAN HEINO

Skogen gör oss 
friska och lyckliga  
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Sommarmeny

Det viktigaste med soppan är att grön-
sakerna inte blir överkokta, därför ska 
de kokas skilt och kylas ned innan de 
värms upp igen när soppan serveras. 
Det andra som är viktigt är att göra en 
smakfull grönsaksbuljong till. Soppan 
blev ökänd under 70-talet främst där-
för att grönsakerna ofta var överkokta 
och många rynkar på näsan när de hör 
namnet snålsoppa. 

Soppan heter änglamat i Sverige och 
snålsoppa i Finland. 

Jag hoppas ni ger den en chans, jag 
tycker nämligen själv att den är väldigt 
god, i synnerhet när den är gjord på 
riktigt färska primörer.

Abborrfiléerna ska givetvis vara så 
färska som möjligt och stekas så att de 
serveras omedelbart då de blivit stekta. 
Steker man dem i omgångar kan de 
färdigstekta filéerna hållas varma, me-
dan resten steks, i ugnen på låg värme 
(under 100 ˚C).

Tartelettbottnarna kan vara lite bes-
värliga att göra om det är väldigt varmt, 
gör dem då i omgångar så att smöret i 
degen inte hinner börja smälta under 
förberedelserna. Man kan givetvis göra 
livet lättare för sig genom att köpa färdig 
smördeg, eller till och med färdiga tarte-
lettbottnar.

Som en liten extra grej kan man pry-
da bordet med små ”flugsvampar” gjor-
da av rädisor. Tryck en äppelurkärnare 
halvvägs genom rädisan och skär sedan 
en cirkel runt den. Dra ut urkärnaren, 
yttre delen av halva rädisan följer då 
med. Skär sedan bort små bitar av skalet 
på övre delen och du har en fin liten 
flugsvamp!

Trevlig sommar!

TEXT & FOTO: BEN WIBERG

Mitt förslag till sommarmeny består av 
en grönsakssoppa, stekta abborrfiléer 
med smörstekt nypotatis, svamp och 
varm grönsaksallad. Som dessert en 
jordgubbstartelett.

Ingredienser:
1 blomkålshuvud,skuret så det blir  
 30 små floretter
1 broccolihuvud, skuret så det blir  
 30 små floretter
5 morötter, skurna i tunna strimlor
2 liter vatten 
4 dl grädde 
2  äggulor
1 purjo, skuren i tunna strimlor
1 palsternacka, skuren i skivor
1 gul lök, grovskuren
½ sellerirot, skuren i tärningar
40 g salt, ca 5 tsk
10 g socker, ca 2 strukna tsk

Koka upp vattnet med saltet och 
sockret, blanchera floretterna i 2 mi-
nuter och morötterna i 3 minuter, kyl 
omedelbart ned i iskallt vatten. Gör det 
här för skilt för varje grönsakssort.

Koka grönsaksbuljong (använd kok-
vattnet) på trimningarna av grönsakerna 
ovan, palsternackan, löken och selleri-
roten. Låt koka i cirka 30 minuter. Ta till 
vara buljongen.

Blanda äggulorna och grädden, häll 
litet av den varma buljongen i blandnin-
gen.

Värm upp grönsakerna i buljongen 
och fördela dem på tallrikarna.

Häll äggblandningen i buljongen och 
värm upp utan att den börjar koka. Häll 
över grönsakerna.

Garnera med purjon och servera.

SOMRIG GRÖNSAKSSOPPA 
10 personer
Förberedelser: cirka 20 minuter
Tillagning: cirka 30 minuter
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STEKTA ABBORRFILÉER MED 
NYPOTATIS, GRÖNSAKSSAL-
LAD OCH SVAMPSTUVNING
10 personer
Förberedelser: cirka 20 minuter
Tillagning: cirka 30 minuter

Ingredienser:
30 abborrfiléer, ”byxade”
2 kg nypotatis 
500 g skogssvamp, putsad och grov- 
 skuren
2 dl grädde 
1 kg morötter, skurna i grova bitar
2 fänkålshuvuden, strimlade, 
 gröna stjälkar bortskurna
2  knippen rädisor, skivade
300 g gröna bönor, spritsade och 
 halverade
2 apelsiner, skurna i tunna klyftor
3 msk kallpressad rypsolja 
1  knippe dill för garnering
1 nypa  timjan, enbart bladen
 salt 
 vitpeppar, malen
 citron, skalet väl tvättat
 smör 
 olja 

Blanchera morötterna, bönorna och 
fänkålen tills de är al dente, kyl ned dem 
om du inte använder dem genast. Koka 
potatisen.

Fräs svampen i smör tills vattnet 
avdunstat. Tillsätt grädde, salt och pep-
par och låt sjuda på låg värme utan lock.

Salta fiskfiléerna lätt, fräs dem i en 
blandning av olja och smör på hög vär-
me, cirka 2 minuter på ena sidan och 1 
minut på den andra (beroende på hur 

tjocka filéerna är).
Fräs potatisarna i smör tills de är helt 

varma och fått en svag brun yta, tillsätt 
finklippt dill.

Värm de blancherade grönsakerna i 
rypsoljan (de skall bara värmas, inte ste-
kas), tillsätt rädisorna och apelsinklyf-
torna, tillsätt litet timjan, rivet citronskal 
och en aning citronsaft.

Lägg upp på tallrikar, garnera med dill 
och servera.
 

Tips!
Såhär ”byxar” du abborrfiléerna: Lägg fiskfiléerna med ryggsidan nedåt. Känn med fingret var de små benen finns, gans-
ka i mitten, börjande från huvudsidan. Skär ett snitt på vardera sidan om benraden, börjande från huvudsidan ca 2/3 av 
filéns längd, avlägsna remsan med benen.

Ingredienser:
300 g mjöl 
200 g smör, kallt, tärnat
1 msk socker 
2 msk vaniljsocker, blandat i visp-  
 grädden
2 ägg, ett helt och enbart gulan  
 från det andra
ca 2 msk vatten, kallt
1,5 liter jordgubbar, halverade
4 dl grädde, vispad till ganska hårt  
 gräddskum
150 g gelésocker, kokat med 2 dl 
 vatten

JORDGUBBSTARTELETT
10 personer
Förberedelser: 1 timme
Tillagning: cirka 30 minuter

Gör tartelettbottnen i små tårtformar, 
8–10 centimeter i diameter, en per 
person.

Blanda smöret och mjölet antingen i 
en matberedare eller genom att ”nypa” 
smöret in i mjölet. Tillsätt sockret, ägget 
och äggulan och blanda så att degen 
blir som en boll. Om degen är för torr, 
tillsätt lite vatten. Forma degen till en 
rulle och täck in med plastfilm, låt vila i 

kylskåp i minst 30 minuter. Skär degen 
i 10 rundlar och kavla ut dem till runda 
bitar, cirka 12  centimeter i diameter. 
Lägg rundlarna i formarna och tryck 
degen mot formen så att det inte finns 
några luftfickor. Stick hål i bottnen med 
en gaffel så att fukten kan avdunsta. 
Grädda i ugn, 200 grader, bottenvärme, 
10–12 minuter. Kyl ned.

Fyll tartelettbottnarna med grädd-
skum och sätt på jordgubbshalvorna. 
Tarteletterna kan ätas som sådana om 
man äter dem genast, men om du vill 
göra dem på förhand, värm gelésocker 
enligt instruktionerna på sockeras-
ken, låt svalna till litet över rumsvärme 
(blandningen får inte börja stelna) och 
ös i ett tunt lager över tarteletterna så 
att du får ett täckande lager. Förvara 
kallt till serveringen.
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En som kan konsten är Kita Österlund. 
Tillsammans med maken Tom Österlund 
driver hon stugbyn Malmbacka i Snapper-
tuna i Raseborg. Där kan man övernatta 
i kolarkojor på fårskinnsfäll, tillreda mat 
över öppen eld och bada bastu. Kurser i 
bastukvastsbindning hör till sommarens 
nya aktiviteter.

– Vi vill gärna lyfta fram gamla tradi-
tioner. Att använda sig av naturen som ett 
sätt att ta hand om sig själv och koppla av 
är förhoppningsvis något som är på väg 
tillbaka, säger Kita Österlund.

DOFT SOM FRAMKALLAR MINNEN
Bastukvasten görs traditionellt av ris från 
vårtbjörken. Vårtbjörken har bättre håll-
barhet och löven sitter bättre fast i kvisten 
än hos glasbjörken, vars blad är mjukare.

– Men man kan sätta med några kvis-
tar glasbjörk eftersom de ger mera doft.

Just doften är det som Kita Österlund 
själv tycker är det bästa. För henne fram-
kallar det minnen av somrarna i Ekenäs 
skärgård hos farmor och farfar, där man 
midsommartid gjorde bastukvastar på tal-
ko. Kvastarna togs sedan hem till fastlan-
det, där de fick hänga på tork under tak på 
en lina för att svara mot vinterns behov.

– Bastukvastarna skräpar ju ner ganska 
mycket så det brukade se helvilt ut i bas-
tun efter att man badat. 

Som liten följde hon de vuxnas exempel 
och använde kvasten för att det hörde till.

– Det är först senare som jag hört att 
bastukvasten också fungerar som tvål.

Björklöven innehåller saponiner som 
tvättar bort smuts och döda hudceller, 
samt eterisk olja som är antiinflammato-
risk och smärtstillande.

ENLIGT TYCKE OCH SMAK
Hur ska en bastukvast se ut? Var och en 
binder sin bastukvast enligt tycke och 
smak. Själv föredrar Österlund att lägga 
kvistarna med den ljusa bladsidan utåt, 

Bukett som gör gott för kropp och själ
Bastu utan bastukvast är som mat 
utan	salt	lyder	ett	gammalt	finskt	
ordspråk.	Bastukvastsbindning	är	
trots	det	en	tradition	som	fallit	lite	i	
glömska.

ända fram till det sista varvet då den mör-
kare sidan åker fram.

– Det sägs att den mörka sidan lättare 
klibbar fast vid huden när man är svettig, 
men jag vet inte om det stämmer.

Kvasten vill hon ha så pass tjock att den 
sitter bra och stadigt i handen. Formen på 
kvasten kan vara rund eller toppig och 
klippas till när man bundit klart. 

– Har man långa ändar i toppen kan det 
kännas lite ”elakt” i huden när man badar. 

Daskandet med bastukvasten ger be-
haglig massage som sätter igång blodcir-
kulationen. För egen del tycker hon också 
att själva bindandet är en njutning.

– En del sorterar kvastriset redan i sko-
gen. Jag brukar göra det hemma eftersom 
jag tycker att det är avkopplande.

FRYS ELLER TORKA
På Malmbacka tar man sina kvistar från 
slyområden på egna ägor.

– Då blir det samtidigt lite skogsvård, 
säger Kita Österlund.

Har man inte egna marker behövs 
skogsägarens lov för att plocka kvistar.

Bästa tiden för att göra bastukvastar 
brukar börja kring midsommar, då lö-
ven är fullt utvecklade. Enligt finsk sä-
gen ska bastukvastar för vinterbruk bin-
das mellan den 29 juni, då Pekka eller 
Peter har namnsdag, och Larsdagen den 
10 augusti. 

Torkade bastukvastar blir som bäst om 
de doppas i varmt vatten och läggs på de 
heta stenarna innan användning. För se-
nare användning kan man I stället för att 
torka också slå in bastukvasten i plastfo-
lie och lägga i frysen. 

– Då ska man låta kvasten tina i rums-
temperatur innan man blöter den och tar 
den i användning. Det lär också finnas 
plastkvastar som ska vara hygieniska och 
allergivänliga, men jag har svårt att tro att 
de skulle vara något för mig. De har ju ing-
en doft, säger Kita Österlund. •

TEXT OCH FOTO: AGNETA SJÖBLOM

För Kita Österlund är björklövsdoften 
det bästa med bastukvasten.
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SKOGSÄGARNA och skogsindustrin kan nu se ljusare på 
framtiden än på länge, tack vare den växande efterfrågan 
på trä. Virkespriserna har stampat på ställe i 30 år, men 
så småningom kan skogsägarna kanske få en bra avkast-
ning på sitt virke. Priset på barrtimmer har gått upp, men 
priset på massaved är ännu för lågt. Det priset borde sti-
ga märkbart för att skogsbruket ska vara ekonomiskt håll-
bart på sikt. 

Klimatförändringen har förändrat vårt sätt att se på 
konsumtionen av olika råvaror. Medvetenheten om råva-
rornas ändlighet har fått oss att se på återvinning och för-
nyelsebara råvaror, som det virke som växer i våra sko-
gar, med nya ögon. Det här har skapat en ny efterfrågan 
på trä. Det handlar om allt från bioenergi till nya förpack-
ningsmaterial förädlade av träfibrer och cellulosa. Även 
träbyggandet har ökat. Trä är ett bra inhemskt byggnads-
material, som dessutom binder koldioxid. 

Med en växande efterfrågan, och förhoppningsvis hö-
gre priser på trä och cellulosa, följer en ökning i avverk-
ningarna. Samtidigt betonas skogens betydelse som kol-
sänka för att klimatmålen ska uppnås. I debatten om LU-
LUCF-förordningen ställdes skogsägarnas och skogsindu-
strins intressen och klimatintressen mot varandra på ett 
olyckligt sätt. Tack och lov fick vi till slut ett balanserat 
beslut. Den här tvisten visade att det behövs intressebe-
vakning, och därför är det bra att skogsägarna nu är med-
lemmar i SLC och MTK. 

Rädslan för att det avverkas för mycket hör vi också 
här hemma, i form av starka reaktioner mot kalhyggen. 
Följande intressebevakningsuppgift blir att försvara det 

hållbara finländska skogsbruket mot det kortsynta, ove-
tenskapliga och ohållbara förbud mot kalhyggen som vis-
sa miljöorganisationer nu driver.

I själva verket är avverkningen för tillfället klart mindre 
än skogens tillväxt för tillfället – våra skogar växer me-
ra än någonsin tidigare. Satsningarna på skogsvård och 
skogsförbättring har bidragit till att skogens årliga tillväxt 
är cirka 105 miljoner kubikmeter. Avverkningen ifjol upp-
gick till 72 miljoner kubikmeter, medan de hållbara av-
verkningsmöjligheterna för tillfället är 81 miljoner kubik-
meter. Skogen behövs för att motverka klimatförändring-
en, men skogen är också i ekonomiskt hänseende fortfa-
rande vårt gröna guld. 

Med ett hållbart skogsbruk kan vi se till att skogen 
fungerar som en förnybar naturresurs, samtidigt som den 
binder koldioxid. Vårt system med den privata ägande-
rätten och många privata skogsägare fungerar väl för ett 
hållbart skogsbruk, eftersom en privat skogsägare ser 
längre än kvartalsekonomin. 

Som skogsägare vet jag att det behövs aktiva åtgärder 
för plantskogvård, gallringar och tillräckliga incitament 
för att trygga en god tillväxt av skogarna på lång sikt, så 
att skogsbrukets lönsamhet kan bevaras.

De uppoffringar och satsningar för mångfald och håll-
barhet i skogsbruket som skogsägare gör varje dag i form 
av skogsvårdande arbeten måste också ge ekonomisk av-
kastning. 

Alla inom skogssektorn behöver här ta sitt ansvar för 
att den ökande efterfrågan ska leda till en korrigering av 
prisnivån också på massaved. •

Det gröna guldet

kolumnen

THOMAS BLOMQVIST
RIKSDAGSLEDAMOT (SFP), 

FULLMÄKTIGEORDFÖRANDE FÖR SLC 
OCH SKOGSÄGARE
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Den skogsbitne 
apotekaren

– Skogen är jätteviktig för mig. Den ger 
inkomster, energi och dessutom trivs jag i 
skogen. Därför spenderar jag också myck-
et tid i skogen och utför en stor del av 
arbetet själv. Vintertid arbetar jag nästan 
heltid i skogen, säger Pher Aura. 

Tillsammans med sin hustru äger han 
en hel del skog i trakterna kring Vasa. Men 
just nu ligger skogsarbetet på is och i stäl-
let riktas alla resurser på jordbruket. 

– Förutom skogsägare är jag också eko-
logisk spannmålsodlare och det har va-
rit fullt pådrag med vårbruket de senaste 
veckorna. Just nu är det service på gång, 
men det hör vårbruket till, säger Aura 
medan han svetsar en del som har gått 
sönder på en jordbruksmaskin.

Familjen Aura har ärvt skog, och det 
största innehavet är fördelat mellan kom-
munerna Vörå och Korsholm, norr om Va-
sa. Familjen har också köpt skog. Efter-
som skogen är utspridd är en skogsbruks-
plan ett måste. 

– Min fru äger skog som hon har ärvt 
och det gör också jag. Sedan har vi en del 
skiften gemensamt med andra, vilka jag 
också sköter. Det går kors och tvärs och 
därför är en skogsbruksplan, som omfat-
tar alla skiften, viktig. Utan den skulle det 
vara omöjligt att bedriva ett fungerande 
skogsbruk. 

SKOGSBRUKSPLANEN I MOBILEN
Han tar fram sin mobiltelefon och öpp-
nar en applikation. I likhet med många 
andra har Aura en elektronisk skogsbruks-
plan och använder helst apparna i stället 
för datorn. 

– Programmet på datorn är krångligt och 
kräver en massa inställningar. Appen på te-
lefonen eller pekplattan är mycket smidiga-
re. Här ser jag allt och vet exakt vilka åtgär-
der som väntar, och det syns var i naturen 
olika bestånd finns. Att ha skogsbrukspla-
nen i telefonen underlättar mycket. 

För Aura är det huvudsakligen ekono-

miskogsbruk som gäller. Det innebär att 
han vidtar nödvändiga åtgärder, som plan-
tering efter avverkning, röjning och gall-
ring. Skogen sköts i syfte att maximera vir-
kesproduktionen och det är en orsak till 
att han har valt att utföra merparten av ar-
betet själv – förutom förnyelseavverkning-
arna och andra gallringen. 

– I mån av möjlighet planterar och rö-
jer vi på egen hand, men om vi inte har 
tid anlitar vi utomstående skogsarbetare. 
Gallringarna utför jag också själv, och det 
gör jag delvis därför att jag ska ha kontroll 
över virkesproduktionen. 

Det han menar är att han inte gallrar li-
ka hårt som skogsbolagen gör. 

– Jag gallrar lite lättare och lämnar kvar 
stammar som troligen skulle avverkas om 
ett skogsbolag utförde arbetet. I stället kan 
jag gå in oftare och gallra. Genom att gö-
ra det blir slutresultatet bättre, anser jag. 
Antalet stammar som utvecklas till tim-
mer ökar. 

HAR EGNA SKOGSMASKINER
För flera år sedan investerade Aura i en 
skotare, en utkörare, utrustad med ett 
skördaraggregat från ett lokalt företag som 
är verksamt på Replot. Hans grävmaskin 
är också utrustad med en energigrip.

– Jag har ett stort behov av energived 
eftersom jag värmer flera produktionsan-
läggningar, en tork och ett egnahemshus 
med flis. Därför har jag arbetsmaskiner 
som används flitigt vintertid. Årligen tar 
jag ut cirka 200 fast kubikmeter flis. Det 
jag inte använder själv säljs, berättar han. 

Att ha egna maskiner ger fördelar. 
– Med tanke på de milda vintrarna är 

det skonsammare att köra med en liten 
skogsmaskin, det minskar risken för ska-
dor i skogen. Med energigripen avverkar 
jag mycket skogskanter intill mina åkrar, 
samtidigt som jag också kan rensa dikes-
linjer. Därifrån får jag en stor del av ener-
giveden som jag använder.

Pher Aura säljer sällan massaved på le-
vererans, i stort sett allt blir energived. 

– Jag förlorar inte särskilt mycket på 
det eftersom jag annars skulle bli tvung-
en att köpa flismaterial. Massaved säljer 
jag på rot endast i samband med förnyel-
seavverkningar.

Tar du in anbud när du säljer förnyel-
seavverkningar eller överlåter du det till 
skogsvårdsföreningen? 

– Är det fråga om större avverkningar 
låter jag skogsvårdsföreningen ta in anbud 
och sköta affären. Men är det mindre ytor 
som avverkas gör jag det själv. Jag är inte 
bunden till ett bolag utan säljer till det bo-
lag som ger det bästa anbudet. 

– Senast jag sålde en avverkning er-

Att	sköta	skogen	är	självklart	för	Pher	Aura.	God	tillväxt	är	nämligen	viktigt	för	
den	självverksamma	skogsägaren	som	använder	skogen	på	flera	sätt.	Största	
delen	av	virket	från	gallringarna	–	som	han	utför	själv	–	blir	energi.	

Skogen ger honom energi och inkomster

Pher Aura i Kors-
holm är en själv-
verksam skogsäga-
re som utför en stor 
del av arbetet i sko-
gen på egen hand. 
Han är också ekolo-
gisk spannmålsodla-
re. Som vanligt finns 
det alltid delar som 
går sönder, säger 
Aura, och reparerar 
en del på en jord-
bruksmaskin. 
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bjöd tre olika aktörer i stort sett samma 
pris, skillnaden var en euro per kubikme-
ter mellan det bästa och sämsta erbjudan-
det. Det var en aning märkligt att alla bjöd 
nästan samma pris, berättar han. 

SKYDDAR VIKTIGA LIVSMILJÖER
Pher Aura betraktar inte skogen enbart ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Trots att han 
oftast arbetar i skogen ser han den ock-
så som rekreation och bevarar gärna vik-
tiga livsmiljöer. 

– Jag orienterade mycket i min ung-
dom, så jag har varit mycket i skogen se-
dan barnsben, men tyngdpunkten ligger 
ändå på att skogen ska ge inkomster. Jag 
har också en del områden som inte läm-

par sig för ekonomiskogsbruk och dem lå-
ter jag vara. Jag har ingått miljöstödsav-
tal och skyddar viktiga livsmiljöer enligt 
METSO-programmet. 

Han är glad över skyddsmöjligheten.
– Det är bra att den möjligheten finns, 

att en markägare kan få statligt stöd för att 
skydda skog om han eller hon har lämp-
liga objekt. 

I en del av familjens skog i Maxmo är 
terrängen till och med lite bergig, det är 
glest mellan träden och det växer lavar på 
berggrunden. 

– Här går det inte att bedriva regelrätt 
ekonomiskogsbruk, men det är ett otroligt 
fint område. Så här får det växa helt natur-
ligt utan större ingrepp, konstaterar Aura. 

Älgskadorna har varit rätt omfattande 
i Österbotten under de senaste åren. Or-
saken är att den lokala älgstammen är för 
stor. (Vem säger så?)Aura anser att den 
måste decimeras. 

– Det är inte roligt att upptäcka att ens 
plantering blivit uppäten av älgar. Ur mitt 
perspektiv som markägare anser jag att 
älgstammen är för stor nu. Det finns ock-
så andra djur, som hjort och rådjur, som 
hela tiden ökar i antal. Djuren ska natur-
ligtvis få finnas och markägarna kan ta 
en del skador, men det måste finnas en 
balans. •

TEXT OCH FOTO: 
CHRISTOFFER THOMASFOLK

Skogen ger honom energi och inkomster
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– Jag kan rekommendera boken som park-
träd mer än väl, men inte för ekonomiskt 
skogsbruk. Den ser ut att klara sig bra här 
vid sydkusten, vissa även i Tavastland, sä-
ger Mikael Aminoff, innehavare av Rilax 
gård i Bromarv, Raseborg.

Det var i början av 1800-talet som grun-
den till den engelska parken på Rilax gård 
lades. Man planterade i första hand ädla 
träd som ask, ek och lind. År 1890 gjordes 
ett första försök att hämta bokar till går-
den med plantor från Mecklenburg i nor-
ra Tyskland. Experimentet misslyckades 
eftersom plantorna inte klarade det hår-
da klimatet i norr. Ett nytt försök gjordes 
med plantor från Ronneby i Skåne. Dessa 
överlevde, men såg inte särskilt impone-
rande ut. 

Men skam den som ger sig. Mikael 
Aminoffs farfar Johan Fredrik, som var 
väldigt intresserad av träd, utförde år 1920 
ett lite större experiment med några hund-
ra bokplantor som han hämtati Söderman-
land, strax söder om Mälaren. En del plan-
terades som solitärträd, andra i grupper. 
Det blev tredje gången gillt, för dessa väx-
te och mådde bra.

Boken trivs på Rilax
Trots	att	boken	ofta	uppfattas	som	
ett	olämpligt	träd	i	Fastlandsfinland,	
har	Rilax	gård	en	hel	park	med	bokar.	
Man	säljer	också	omskolade	natur-
plantor	och	bidrar	på	så	sätt	till	
spriningen	av	boken	i	Finland.

– I början av 1970-talet hittade vi natur-
plantor under de gamla bokarna. I början 
tog vi upp plantorna och skolade om dem, 
berättar Aminoff.

I mitten av 1970-talet hade man så pass 
många plantor, femtio till sextio stycken, 
att man kunde anlägga en helt ny bokpark 
på ett nytt ställe på gården. Dessa är den 
första generationen bokar som fötts i Fin-
land. Idag är de drygt 40 år gamla.

– Min fru Arja arbetar i trädgårdsbran-
schen och hon har i mindre skala skolat 
upp plantor som vi också sålt. Det är ro-
ligt att kunna bidra till bokens spridning i 
Finland, konstaterar Aminoff.

OPTIMAL VÄXTPLATS
En förklaring till att bokarna från Söder-
manland klarat sig bra har delvis att gö-
ra med växtplatsen. De är planterade i 
nordligt läge vid en sluttning som vetter 
mot havet. Träden väcks i maklig takt på 
våren, eftersom solen inte lyser särskilt 
starkt på sluttningen. Området är heller 
inte frostkänsligt. Aminoff anser att plat-
sen är nära på optimal.

– Jag vet inte hur snabbt det naturliga 
urvalet fungerar i naturen, men de plan-
tor, som är avkommor till våra bokar, väx-
er i princip var som helst, konstaterar han.

Ett särdrag för Rilax-bokarna är att de 
började föryngra sig redan vid fyrtiofem 
år, då de enligt litteraturen borde uppnå 
könsmogen ålder först vid sextio till sjut-
tio års ålder. Vid samma tidpunkt som för-

yngringen påbörjades upptäckte man ock-
så att träden utsatts för svampangrepp av 
fnösktickan.

– Min slutsats är att kombinationen av 
svampangreppet och de extrema klimat-
förhållandena har gjort att boken blivit 
könsmogen för tidigt och börjat produce-
ra frö. Det är en reaktion mot att den blivit 
sjuk och håller på att dö. Det är ju så trä-
den fungerar, funderar Aminoff.

HARARNA GILLAR BOK
Boken är ett dyrbart trädslag där den od-
las, bland annat i Danmark, södra Sverige 
och Tyskland. Det är ett hårt trädslag som 
används mycket inom exempelvis möbel-
industrin. På Rilax har man inte avverkat 
några levande friska bokar, men nog så-
gat panel av en del träd som drabbats av 
fnösktickan.

– Vi har en bastu där där takpanelen 
i basturummet är av inhemsk bok. Det 
tror jag vi är ensamma om i Finland, sä-
ger Aminoff.

Utöver fnösktickan och det stränga kli-
matet är det främst hararna som utgjort ett 
hot för bokparken på Rilax gård. Då plan-
torna var unga fanns det gott om harar på 
området och man var tvungen att skydda 
plantorna med hönsnät. Men både betan-
de får och annat vilt har lämnat bokplan-
torna i fred.

Aminoff berättar att han brukar ta med 
sig en bokplanta som gåva då han går på 
olika tillställningar.

– Då jag senare frågat hur plantan tagit 
sig, är det flera som frågat om de kan få 
en ny eftersom de kört över den med gräs-
klipparen, skrattar Aminoff. •

TEXT OCH FOTO: MIA BERG-LUNDQVIST

NÅGRA PLANTERINGSRÅD 

• Boken ska helst planteras i halv-
skugga, aldrig i direkt solljus.
• Skydda gärna plantan med lite 
hönsnät.
• Boken trivs i kalkrik, väldränerad 
mullblandad lerjord
• Solitära bokträd blir lätt busklika.

Mikael Aminoff tycker att bo-
ken utgör ett pittoreskt inslag 
i vår trädflora.
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Tallsteklarna

År 2006 började ett fortfarande pågå-
ende utbrott av den vanliga tallspin-
narstekeln Acantholyda posticalis i Yt-
terö i Björneborg. Utbrottet är det en-
da i sitt slag i Finland och orsaken är 
okänd. 

I Centraleuropa anses arten höra 
till de farligaste spinnarsteklarna på 
tall och där kan utbrotten pågå i tio-
tals år. Den är svår att bekämpa, ef-
tersom en del av larverna finns ne-
re i marken (orangegula och böjda) 
en tid medan andra skyddas av sitt 
silkesnät inuti vilket den grönrandiga 
larven äter barren i alla åldersklasser. 
Som gränsvärde för massutbrott ang-
es i Centraleuropa 100–200 larver per 
kvadratmeter. I Yyteri har man hittat 
200–500 larver per kvadratmeter. 

De vuxna tallsteklarna flyger från 
början av juni till början av augusti. 
De är relativt stora, en dryg centime-

ter långa och mörka med gula teck-
ningar. Arten förekommer sparsamt i 
hela landet och trivs bäst på sandiga 
och torra ställen, där mindre utbrott 
förekommer efter varma somrar. 

Flygbesprutning är inte effektiv ef-
tersom larven är väl skyddad under 
förnan och inom sitt silkesnät. Kal-
hygge bör göras under juni före lar-
verna kläcks. I Ytterö har man prövat 
på biologisk bekämpning med nema-
toder, men resultaten var varierande. 

Enligt Naturresursinstitutets skogs-
skaderapport för 2016 väntade man 
inte någon större ökning under 2017, 
men skadeområdet ökar långsamt.  

VANLIG MEN FARLIG
Den farligare av de två egentliga tall-
stekelarterna kallas för vanlig (Dipri-
on pini) fastän den är litet ovanliga-
re än den röda (Neodiprion sertifer). 

Den vanligas larver kaläter barren i 
alla åldersklasser. De nybildade knop-
parna är dock färdigutvecklade, vilket 
säkrar tillväxten nästa sommar. De 
ljusgröna larverna har en rad mörka 
fläckar på vardera sidan och huvudet 
är svart eller rödbrunt. Larverna hål-
ler till i täta grupper. Sent på hösten 
sänker sej larverna till marken, kryper 
ner i förnan och spinner omkring sej 
en brun kokong i vilken de övervint-
rar som puppor. De vuxna kläcks i ju-
ni. Honorna lägger sina ägg i en upp-
sågad (eng. saw fly) skåra i barren. 
Massförekomsterna upphör ofta inom 
några år tack vare parasitpopulatio-
nerna. De försvagade träden angrips 
lätt av tallvivlar och märgborrar. Flyg-
besprutning är numera inte tillåten.

VIRUSBEKÄMPNING
Den röda tallstekeln lägger sina ägg 
i augusti–september likaså i en skåra 
i barren. Äggen, som tål åtminstone 
35 minusgrader, övervintrar i barren 
i gula separata fläckar. Larverna, som 
kläcks i slutet av maj, äter bara de 
äldre barren, så skadorna är inte livs-
hotande. Larverna förpuppar sej i juli 
i kokonger i förnan. I slutet av augus-
ti kommer de vuxna steklarna upp, 
en del först nästa år. Egentliga mass-
förekomster sker vart 20–30 år och då 
ökar populationen explosionsartat. 

Bekämpning sker med ett i Finland 
framtaget artspecifikt virus. Till New 
Jersey i USA kom den röda tallstekeln 
år 1925 men är numera inte ett pro-
blem eftersom viruset togs i bruk. •

KIM VON WEISSENBERG
PROFESSOR EMERITUS 
EXPERT PÅ SKOGSPATOLOGI

I	skogliga	sammanhang	finns	tre	arter	av	tallsteklar	som	är	av	större	
intresse.	De	hör	till	släkten,	men	till	samma	grupp	(ordn.	Hymenoptera, 
steklar)	som	till	exempel	myror,	getingar	och	bin.

Vanlig tallstekel, hona.

Röd tallstekel, larver.
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I prisstatistiken anges de åtta vanli-
gaste virkessortimenten. Olika köpare 
kan ha olika mått- och kvalitetskrav 
för småstock. I den här statistiken avses 
med tallsmåstock virke vars toppdiameter 
är under 15 centimeter och som har mätts in 
som ett skilt sortiment. Gransmåstock har en 
toppdiameter under 16 centimeter.

Uppgifterna baserar sig på de priser som 
inskrivs i virkeshandelskontrakt. Till exem-
pel prisjusteringar som överenskommits 
med avtalskunder ingår 
inte och inte heller 
tidighetstillägg i leve-
ransaffärer. Priserna är 
utan moms.

Prisuppgifterna baserar 
sig på den information som 
Skogsindustrin r.f. varje vecka 
tillställer Naturresursinstitu-
tet om inköpta virkesmängder 
från privatägda skogar och 
virkespriser. 

Med privatägda skogar avses skogar som ägs av privatpersoner, städer, 
kommuner och samägda och samfällda skogar. I statistiken ingår inte 
uppgifter från skogsbolagens egna skogar och inte heller Forststyrelsens 
skogar. 

Statistiken omfattar cirka 90 procent av alla virkesaffärer i privatägda 
skogar. Utanför materialet är små och medelstora sågar.

De virkespriser som anges per område och för hela landet är ett vägt 
medeltal av priserna på det virke som köpts de senaste fyra veckor-
na. Om virkesmängden för något sortiment vid rotköp är under 1 000 
kubikmeter och vid leveransköp under 500 kubikmeter anges inget pris 
(…). Om mängden är 0 kubikmeter, anges (–) som pris. •

Rotpriser vecka 22

Hela landet

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

Södra Finland

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Södra Österbotten

Slutav-
verkning

Första 
gallring

Senare 
gallring

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

Leveranspriser vecka 22

Hela 
landet

Södra 
Finland

Södra 
Öster-
botten

Tallstock

Granstock

Björkstock

Tallmv*)

Granmv

Björkmv

Tallsmåstock

Gransmåstock

*) mv=massaved

På Skogsbrukets webbplats, www.skogsbruket.fi, under rubriken 
Skogsbruket för prenumeranter uppdaterar vi virkespriserna var-
je vecka. Du behöver loginuppgifter för att kunna öppna sidan. 
Dem hittar du på din prenumerationsfaktura.

virkespriser

 63,33  39,92  52,34

 65,77  40,76  53,99

 48,35  34,37  39,26

 19,28  12,96  16,31

 21,10  13,10  16,91

 18,58  12,69  15,79

 27,82  19,03  22,17

 29,57  20,62  22,52

 64,09  ...  55,56

 66,50  ...  56,43

 44,65  ...  39,10

 17,98  13,02  17,03

 21,00  13,03  17,19

 18,30  12,92  16,26

 26,38  ...  22,23

 31,63  ...  24,66

 62,54     50,35

 63,21  ...  50,33

 38,81  ...  31,11

 19,56  ...  16,21

 19,03  ...  ...

 18,63  ...  15,39

 28,95  ...  21,78

 28,85  ...  ...

 59,49  62,60  57,50

 59,80  62,51  54,91

 48,50  50,24  ...

 28,69  29,84  28,17

 31,62  32,90  ...

 29,08  29,65  ...

 33,64  ...  ...

 33,42  ...  ...
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FÖRSTA KVARTALETS delårsrapporter för massa- och pap-
persindustrin visar på utmärkt lönsamhet. Enligt de resul-
tatsiffror som bolagen har publicerat, över rörelseresulta-
tet per virkesanvändning i Finland, opererade massa- och 
pappersbruken, försiktigt uppskattat, med över 30 euro 
för varje virkeskubikmeter. Marknadsmassans pris stiger 
veckovis och producenternas prishöjningsanmälningar 
går igenom. Trävaruproduktionens svaga lönsamhet för-
orsakas främst av dålig avsättning och låg prisutveckling 
för sågindustrins biprodukter. Virkesmarknadens konkur-
rensläge mellan privata sågverk och massa- och pappers-
industrin, där alla virkesprishöjningar inriktas mot stock, 
påverkar också sågindustris räntabilitet negativt.

Massaindustrins nyaste investeringsavsikter, till exem-
pel i Metsä Fibres fabrik i Kemi, bevisar att branschens 
utsikter på lång sikt fortfarande är ljusa. Trots många in-
vesteringsplaner i olika delar av landet, finns det fortfa-
rande gott om outnyttjade avverkningsresurser i våra sko-
gar. För att investeringarna ska förverkligas är tillstånd 
och infrastruktur en mycket större fråga än huruvida av-
verkningsresurserna kommer att vara tillräckliga. Grund-
förbättringen av infrastrukturen, från skogsvägarna till 
produktionsanläggningarna, kräver långsiktiga insatser. 

Överlag har stämningen på den inhemsk virkesmark-
nad fortsatt att vara positiv. Skogsvårdsföreningarna upp-
skattar att det finns en god efterfrågan på alla rundvir-
kessorter. På tröskeln till juni hade detta års kumulativa 
virkeshandelsvolymer ökat lite. Marknadsavverkningarna 
har gjorts enligt skogsindustrins virkesbehov. I jämförelse 
med många andra länder har de inhemska virkesprisför-
ändringarna, enligt offentlig statistik, varit relativt små. 

I nuvarande lönsamhetsläge för virkesmarknad och 
skogsindustri är det avgörande att skogsägarna konkur-
rensutsätter massavirke. Lika viktigt är det att kontrolle-
ra att stammarnas stockandel utnyttjas till fullo i avverk-
ningarna. I kapningen finns det stora skillnader mellan 
inköparna. 

För att trygga framtidens avverkningsmöjligheternas 
är det väldigt viktigt att tidiga plantskogsvårdsarbeten 
och plantskogsgallringar utförs i tid. Våren är den lämp-
ligaste tidpunkten för båda åtgärderna. Utöver virkesför-
säljningsplanerna lönar det sig att samtidigt kontrolle-
ra ungskogarnas skötselbehov. Som en extra morot för 
skogsvård finns det gott om Kemera-stöd för kostnader 
för plantskogsvård. Också skogsbilvägarna kräver lång-
siktiga investeringar. •

Kom ihåg konkurrensutsättningen 

virkesmarknaden

ERNO JÄRVINEN
FORSKNINGSCHEF FÖR MTK:S 

SKOGSLINJE
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På den här annonsplatsen får privatpersoner, enmans- och 
familjeföretag annonsera ut sina tjänster gratis. Som villkor 
för annonsering gäller att tjänsterna ska anknyta till skog. 
Det är viktigt att det ur texten, max 112 tecken, framgår vil-
ket område annonsören betjänar. Skicka in annonstexten till 
skogsbruket@nordinfo.fi. 

– ”Jag skall måla hela världen lilla mamma…”
– Och så finns det dom som inte räknar oss skarvar som sång-
fåglar!

TOK

utbud av tjänster

Österbotten
• Skogsservice M. Björk utför manuella skogsvårdsarbeten samt träd-
fällning i Vasa med omnejd, tfn 041 433 1012.
• Skogsvårdstjänster, röjning och plantering mm. utföres i Pedersöre 
och Kronoby med omnejd. J Lövsund, tfn 040 751 7015.
• Närpes röjningstjänst utför röjningar och planteringar i Sydöster-
botten, tfn 050 366 6251.
• Maskinell slyröjning, Timberjack med kättingaggregat i Österbotten. 
Räckvidd 10 m, arb.bredd 1,7 m. Dan Renlund, tfn 040 583 2681.
• F:ma O. Sandström utför röjningar och andra skogsvårdsarbeten 
i Peders öre, Larsmo, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby området, 
tfn 050 517 3712.
• Utkörning och transport av virke, ved mm. utförs med traktor 
i området Jakobstad-Vörå-Maxmo, Andreas, tfn 040 860 4749.

• Sprängningsarbeten utförs i Pedersöre med omnejd, 
tfn 050 534 8565. 
• Käld skogsservice utför manuell röjning, plantering och gallring 
i Karleby och Pedersörenejden, även inhoppare i skogsmaskin, 
tfn 041 435 8089.
• Skogsavverkning utförs med gallringsskördare, även huggning av 
tomter, virkestransport med traktor, röjning mm. utförs i Vasa med 
omnejd, tfn 050 322 0567.
• Maskinell avverkning med smidig skördare samt utkörning och trans-
port av virke i Korsholm-Korsnäs. Kenneth Forsman, tfn 050 351 3197.
• Gallring och utkörning av virke utförs med Norcar 600, 490 
i Nykarleby med omnejd, P. Blomqvist, tfn 050 349 2888. 
• Skogsvårdsarbeten och avverkning, planering, värdering av skog 
och rådgivning i Nykarlebytrakten, Smedskog, tfn 050 466 4970. 
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes-Malax-Korsnäs 
området, tfn 050 344 3181, Tobias Dahlblom.
• Slyröjning av skogsbilvägar utförs i Närpes–Korsnäs området, 
tfn 040 750 7929. 
• ITA Nygård Ab utför röjningar, skogsvårdsarbeten och specialav-
verkningar i Terjärv med omnejd, tfn 050 366 0860.
• Trädfällning på tomter samt borttransport av ris i Vasatrakten, 
Österbottens farmartjänst, tfn 0500 567 171. 
• Maskinell gallring, uttag av energived, virkesutkörning med smidig 
Logset 500 i Pedersöre med omnejd, S. Backman, tfn 050 592 3043. 
• Avverkningstjänster, maskinell gallring, med gallringsskördare utförs 
i Vörå med omnejd, B. Svens, tfn 050 350 7249.
• Maskinell gallring med Norcar 600 i Österbotten, S. Ahlback, 
tfn 050 518 1054.
• Vägsladdning, slyröjning och övrigt underhåll av skogsvägar 
utförs mellan Vasa och Oravais, tfn 0500 138 414. 
• Närtransport av virke, gallringsavverkning, röjning mm. inom 
Norrskogs område, I. och A. Nynäs, Finnäs gård, Eugmo, 
tfn 050 598 3149 eller 050 562 2449. 
• Maskinell gallring och slutavverkning i Korsholm-Malax, 
H. Skog, tfn 0500 160 669. 
• Skogsavverkningar utförs med gallringsskördare i norra 
Österbotten, J. Slotte, tfn 0400 139 508. 
• Skogsdikning, skogsvägar och markarbeten utförs inom 
Vasaområdet, tfn 0400 867 373. 

Sydkusten
• Röjning, plantering, special trädfällning, tomthuggning på Kimitoön. 
Skogsfix, Sebastian Blomqvist, tfn 044 260 1740.
• Plantskogsröjningar och skötsel av ungskog i mellersta och västra 
Nyland. Oy Alessia Ab, Niclas Boström, tfn 040 579 9690, 
e-post alessia.oyab@gmail.com.
• Markberedning: Högläggning/fläckupptagning (eventuellt sådd) med 
tvåradig Bräcke högläggare utföres i Nyland, Forest Strömberg Oy Ab,  
tfn 0400 714 095.
• Röjningar och planteringar på Kimitoön, F:ma Johan Lindroos 
tfn 0400 435 236.
• Röjningar (Kemera), tomtavverkningar och trädfällningar  
utförs i västra Nyland. Fredriks Skogstjänst, tfn 040 716 2994.
• Trädfällning samt virkeskörning i södra Finland, 
MW Skogstjänst, Mats Wikström, tfn 0400 887 240. 
• Skogsvårdsarbeten och trädfällning i Östnyland, Skogsservice Åberg, 
tfn 040 5057 723. 
• Snöröjning, vägsladdning, röjning av vägslänter, virkestransport med 
traktor utförs i östra Nyland, tfn 0400 717 836.
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Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok

Uppdatera dina kunskaper om skog 
och skogsbruk. Goda råd och fina 
tips för skogsägare, skogsfackmän, 
studerande och andra skogsintres-
serade. 

Beställningskupong (Var god texta)

Föreningen för
Skogskultur

betalar portot

Jag beställer                       stycken Skogsbrukets handbok

Boken/böckerna skickas till

Namn

Adress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Föreningen för Skogskultur
INFO Handbok15
Kod: 5001298
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

Ny upplaga av 
Skogsbrukets handbok
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serade. 
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Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla till martina.lindberg@
brev.fi eller ringa på tfn 050 5666 223.

Priset för en 
bok  är 50 €

(inklusive moms) 
+ porto.

25 €
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+ porto.
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Fyll i kupongen nedan. 
Du kan också mejla 
foreningen.for.skogskultur@gmail.com
eller ringa på tfn 046 5365 400.
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